
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG Nº 62/2018

Aos 26 de Outubro de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Contratação do serviço de vigilância patrimonial.

A U T U A Ç Ã O

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Luiz Fernando Moraes Marendaz
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

C.I.nº 103/2018 - DAP

Londrina, 26 de outubro de 2018.

DE:       Departamento de Administração Predial

PARA:      Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Prezados,

Encaminhamos  Termo  de  Referência  para  a  contratação  de  empresa

especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada, para atender as necessidades

da Câmara Municipal de Londrina.

Atenciosamente,

                                                 Bruna Fernandes Lonni Hipólito
    Departamento de Administração Predial
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1 A presente  licitação  tem  como  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação de serviços de vigilância desarmada, para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Londrina.

2 O  serviço  de  vigilância  patrimonial  compreende  a  alocação  de  mão  de  obra  pela
Contratada  e  o  fornecimento  de  todos  os  equipamentos  e  materiais  necessários
especificados neste Termo de Referência.

2.1 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
2.1.1 Posto de vigilância, atendido por  3 (três) vigilantes, com carga horária de 08

horas diárias, compreendidas das 8 às 12h e das 14 às 18h, de Segunda a Sexta-
feira – Total de 40 horas semanais.

2.1.2 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08
horas diárias, compreendidas entre 11:30 às 20 h de Segunda a Sexta-feira –
Total de 40 horas semanais.

2.1.3 Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas, compreendidas das 8 às 20h, de
Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36
horas.

2.1.4 Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas, compreendidas das 20 às 8h,
de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36
horas.

3 Quadro-resumo da descrição dos postos e da quantidade de vigilantes por posto:

Posto Descrição Quantidade de
Vigilantes por

Posto

1 Vigilância  –  8  horas/dia,  das  8h  às  12h  e  das  14h  às  18h,  de
segunda a sexta-feira.

3

2 Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira. 3

3 Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo,
em turnos de 12x36 horas.

2

4 Vigilância  –  12  horas  noturnas,  das  20h  às  8h,  de  segunda  a
domingo, em turnos de 12x36 horas.

2
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Termo de Referência: Vigilância 2

4 Considerando que a carga horária do postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2 totaliza
40 horas semanais, o Departamento de Administração Predial, por meio do fiscal da
execução do contrato, elaborará escala que deverá ser cumprida pelos vigilantes dos
postos indicados de modo a totalizar 44 horas semanais, carga horária base da categoria.

4.1 A escala determinará que os vigilantes trabalhem as 4 (quatro) horas restantes ao
longo da semana ou, eventualmente, aos sábados.

5 A carga horária do posto indicado no subitem 2.1.2 já inclui um intervalo intrajornada
de 30 minutos que deverá ser realizado de maneira não concomitante por cada vigilante
do referido posto. 

6 A prestação do serviço deverá ser iniciada em 1º de fevereiro de 2019.

6.1 Caso não haja tempo hábil,  justificado pela Contratada e aceito pela Contratante,
nova data de início será indicada.

7 O total de quantitativo de mão de obra que deverá ser alocado deverá ser de 10 (dez)
vigilantes, incluindo os envolvidos nos turnos de 12x36 horas.

7.1 Da quantidade de vigilantes especificada nos postos indicados nos subitens 2.1.1 e
2.1.2, 1 (um) vigilante deverá ser do sexo feminino. 

8 A empresa proponente deverá apresentar em sua proposta uma Planilha de Custos e
Formação de Preços para cada posto de serviço.

9 A prestação dos serviços se dará no prédio e dependências da Câmara Municipal de
Londrina.

10 As empresas interessadas poderão, se assim quiserem, realizar vistoria nas dependências
da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com a finalidade de
propiciar conhecimentos para a melhor elaboração da proposta.

10.1As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial,
pelo telefone (43) 3374-1253, se segunda à sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão
acompanhadas pela servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito.

10.2Realizada a vistoria, será fornecido atestado pela Câmara Municipal de Londrina.

DA JUSTIFICATIVA

11 A contratação dos serviços aqui descritos se justifica pela necessidade de proteger o
patrimônio público, aliado ao término da vigência do Contrato vigente.

12 Para  proporcionar  níveis  adequados  de  segurança  para  o  desenvolvimento  das
atividades rotineiras da Câmara Municipal de Londrina, faz-se necessário a ampliação
do efetivo  de  vigilantes  terceirizados,  em relação ao  contrato  vigente,  em razão do
aumento  do  fluxo  de  pessoas  no  período  matutino  e  também  para  melhorar  o
atendimento nos dias em que há sessão na Câmara.

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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Termo de Referência: Vigilância 3

13 A exigência de que haja, ao menos, 1 (uma) vigilante do sexo feminino (subitem 6.1), se
deve  ao  fato  de  diariamente  circularem nas  dependências  da  Câmara  Municipal  de
Londrina muitas visitantes e servidoras e se destina a evitar constrangimentos no caso
de controle de tumulto, revistas e vistoria em banheiro feminino, por exemplo.

DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NÃO ARMADA

14 O serviço de vigilância patrimonial será prestado pela Contratada por meio de mão de
obra especializada (vigilantes).

15 São atribuições dos vigilantes: 

15.1Exercer  a  vigilância  e  proteção  de  seu  posto  de  serviço  e  das  áreas  sob  sua
responsabilidade, bem como dos bens móveis existentes.

15.2Manter a atenção, observando o fluxo de pessoas e materiais que passam pelo seu
posto.

15.3Auxiliar no controle da entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que
os bens patrimoniais sob o domínio do Contratante somente serão liberados depois
de  vistoriados  e  mediante  apresentação  do  formulário  próprio,  definido  pelo
departamento competente da Contratante.

15.4Fiscalizar o ingresso de membros e servidores após o horário de expediente e nos
feriados e finais de semana, efetuando o registro em livro próprio.

15.5Fiscalizar  a  entrada  de  cessionários  e  prestadores  de  serviço  após  o  horário  de
expediente do contratante e nos feriados e finais de semana, impedindo a entrada
sem a devida autorização e registro.

15.6Permitir  o  ingresso  às  instalações,  prestando  informações  de  caráter  genérico  ao
público.

15.7Permitir  aos  portadores  de  deficiência  física  acesso  aos  elevadores,  procurando
ajudá-lo(s), quando for o caso, no desembarque de veículos.

15.8Dar  cobertura  às  autoridades  que  transitarem  na  sua  área  de  serviço,  quando
solicitado pela fiscalização do contrato.

15.9Impedir o ingresso nas dependências da Câmara Municipal de Londrina de pessoas
que estejam portando arma de qualquer natureza, ressalvadas as ações policiais, no
caso  de  flagrante  delito  e  outras  situações  previstas  nas  normas  internas  da
Contratante.

15.10 Colaborar  com  as  polícias  civil  e  militar  nas  ocorrências  de  ordem  policial
sucedidas nas instalações da Contratante, facilitando, à medida do possível, a atuação
daquelas  entidades,  inclusive  na  indicação  de  testemunhas  de  eventuais
acontecimentos.

15.11Observar  a  movimentação de indivíduos  em atitude  suspeita  nas  imediações  da
posto,  adotando  as  medidas  de  segurança  conforme  orientação  recebida  do
Contratante e de acordo com as normas internas do órgão, bem como aquelas que
entender oportunas, conforme treinamento recebido.

15.12Coibir a entrada de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações sem que
estejam devidamente autorizados pela Administração.

________________________________________________________________
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Termo de Referência: Vigilância 4

15.13 Não permitir  a  fixação  de  panfletos  ou  cartazes  nos  murais,  paredes,  pilastras,
vidraças,  janelas,  dentre  outros  espaços,  nos  prédios  do  contratante  sem  prévia
autorização.

15.14 Repassar ao vigilante que está assumindo o posto, quando de sua rendição, todas as
orientações  recebidas  e  vigentes,  bem como eventuais  anomalias  observadas  nas
instalações e suas imediações.

15.15 Registrar em instrumento próprio as ocorrências e os principais fatos do dia.
15.16 Comunicar  imediatamente  à  fiscalização  do  contrato  qualquer  dano ou  defeito

observado nas instalações.
15.17 Comunicar à fiscalização do contrato todo acontecimento entendido como irregular

e/ou que atente contra o patrimônio da Contratante.
15.18 Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores achados e perdidos nas

dependências  do  contratante,  providenciando  sua  imediata  remessa  à  direção  da
Câmara,  com o devido registro em formulário próprio e  observância das  normas
internas do contratante.

15.19 Interditar e desinterditar áreas, em caso de incêndio, obras e outras ocorrências,
conforme determinações emanadas pela fiscalização do contrato.

15.20 Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes, no que for pertinente à sua esfera de
atuação, evitando aglomerações, discussões e outras irregularidades em seu posto de
serviço.

15.21 Executar  rondas  diárias  conforme  recomendações  da  fiscalização  do  contrato,
verificando  todas  as  dependências,  adotando  cuidados  e  providências  necessárias
para  o  perfeito  desempenho  das  funções  e  manutenção  da  tranquilidade  das
instalações.

15.22 Operar, eventualmente, equipamentos de controle de acesso, como, por exemplo,
catracas e detectores de metais.

15.23 Cumprir todas as atividades relativas ao serviço de vigilância em conformidade
com as  normas internas,  este  Termo de Referência  e o  contrato decorrente deste
certame.

15.24 Demais atividades relacionadas à finalidade do serviço de vigilância, de garantir a
incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio da Câmara Municipal
de Londrina.

16 Se  for  necessário,  a  critério  da  Contratante,  poderá  ser  solicitada  a  execução  dos
serviços  em  dias  e  horários  distintos  dos  estabelecidos  originalmente,  desde  que
comunicado  previamente  ao  Contratado,  podendo,   nesse  caso,  haver  compensação
entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho. 

DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS

17 A Contratante possui, em seu histórico, atividades que são realizadas fora do seu horário
regular de expediente. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais
atividades  são  imprevisíveis,  foi  elaborada  uma estimativa  no  quantitativo  de  1000
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Termo de Referência: Vigilância 5

horas incluídos  todos  os  postos  do  contrato,  para  realização  de  possíveis  horas
extraordinárias.

18 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores
previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das
horas extraordinárias.

19 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias,
fiscais  e despesas de alimentação.  O valor  da hora extra será calculado conforme a
legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes 

19.1Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras
serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou
dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

20 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final
da Contratada,  a  Câmara Municipal  de Londrina obterá o valor/hora para o serviço
extraordinário, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas extras que é de
1.000 (um mil) horas.

DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS DE PESSOAL

21 A Contrante possui, em seu histórico, atividades que aumentam a circulação de pessoas
em  suas  dependências,  como,  por  exemplo,  votação  de  assuntos  com  grande
repercussão social, audiências públicas, sessões de julgamento de agentes políticos etc.
Considerando  que  a  data  e  o  horário  em  que  serão  realizadas  tais  atividades  são
imprevisíveis  e  diante  da  necessidade  de  se  contar  com  um  contingente  maior  de
vigilantes, se faz necessária a contratação de demandas extraordinárias de pessoal. 

21.1Para essa demanda extraordinária de pessoal a estimativa é de 1000 horas com um
quantitativo de mão de obra de 1 (um) até 20 (vinte) vigilantes por vez.

21.2Quando o quantitativo de mão de obra solicitado for superior a 5 (cinco) vigilantes,
pelo menos 1 (um) deles deverá ser do sexo feminino.

22 A Contratante deverá fazer a solicitação por e-mail em até 2 (dois) dias úteis antes da
data do evento, especificando a data, o horário e quantitativo de mão de obra para a
demanda extraordinária. 

23 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores
previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das
horas extraordinárias.

24 O valor  da  hora  incluirá  todas  as  despesas  trabalhistas,  obrigações  previdenciárias,
fiscais e despesas de alimentação e será calculado conforme a legislação e/ou acordo,
convenção, ou dissídios coletivos pertinentes 

24.1Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas serão
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Termo de Referência: Vigilância 6

pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio
coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

25 Quando da convocação motivada por demanda extraordinária de pessoal, a Contratada
deverá fornecer radio profissional ou semiprofissional (rádio HT) compatível com os
utilizados no serviço ordinário para a Contratante e em quantidade adequada à prestação
de serviços.

26 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final
da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o a demanda
extraordinária de pessoal, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas que é
de 1.000 (um mil) horas.

DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

27 Na execução do contrato, a Contratada deverá fornecer a seus funcionários todos os
uniformes  e  seus  complementos,  necessários  à  boa  execução  do  serviço  e  em
conformidade com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

27.1A Contratada deverá obedecer  ao seu padrão de uniforme,  registrado e  aprovado
junto ao Ministério da Justiça.

27.2A Contratada deverá fornecer:
27.2.1 2  (duas) calças comprida em tecido brim rip stope ou similar;
27.2.2 2 (duas) camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar;
27.2.3 1 (uma) jaqueta forrada ou japona com emblema;
27.2.4 1  (um)  par  de  coturno  ou  sapato,  de  boa  qualidade,  compatível  com  as

atividades desempenhadas e também com o uniforme;
27.2.5 1 (um) boné com emblema.

27.3 Os itens 22.2.1, 22.2.2 e 22.2.3 deverão ser substituídos obrigatoriamente a cada 6
(seis) meses, os itens 22.2.4 e 22.2.5 devem ser substituídos a cada 12 (doze) meses   ou, em
ambos  os  casos,  imediatamente  quando  apresentarem defeitos  ou  desgastes  ou  quando  a
Contratante verificar a necessidade de troca.

28 Fornecer aos seus empregados uniformes com a identificação da Contratada, adequados
ao tipo de serviço, adequados ao clima da cidade de Londrina,  devendo cuidar para que
sempre mantenham o aspecto de limpeza. 

29 A Contratada deverá entregar os uniformes completos aos empregados mediante recibo
(relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao fiscal da execução do contrato.

30 Além  dos  uniformes,  a  Contratada  deverá  fornecer  no  início  do  contrato  todos  os
materiais  e  acessórios  necessários  à  boa  execução,  na  quantidade  de  01  (um)  por
vigilante, com exceção do item 31.1.6 que deverá ser único, tais como:

30.1.1 Cinto de Nylon.
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Termo de Referência: Vigilância 7

30.1.2 Capa de chuva.
30.1.3 Crachá.
30.1.4 Cassetete.
30.1.5 Porta Cassetete
30.1.6 Livro de ocorrências.
30.1.7 Apito.
30.1.8 Cordão para apito.
30.1.9  Lanterna.
30.1.10 Pilha para lanterna.

31 Também  deverá  fornecer  Rádio  profissional  ou  semiprofissional,  com  frequência
miníma de 450 MHz, frequência essa que deverá ser compatível com as dependências
da Câmara Municipal de Londrina, que permita a utilização do rádio em todo o espaço
sem interferências. (Atualmente são utilizados na prestação do serviço o DTR 620).

31.1O rádio deverá conter a antena, chip de cinto, bateria recarregável, carregador bi-volt
e fones de ouvido.

31.2 Deverá ser fornecido 01 (um) rádio HT por vigilante em serviço e 02 (dois) rádios
HT para o fiscal da contratante, devidamente licenciado pelo órgão responsável.

31.3A manutenção  dos  equipamentos  será  de  exclusiva  responsabilidade  da  empresa
Contratada, sendo que no caso de defeito no equipamento, deverá ser reparado ou
substituído  no  prazo  máximo de  03  (três)  dias  úteis,  a  contar  da  notificação  da
Contratada.

32 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme,
materiais e equipamentos a seus empregados, salvo em caso de extravio ou comprovado
uso inadequado.

33 Os materiais de consumo, equipamentos e acessórios deverão ser substituídos quando
necessário

34 A Contratada  terá  prazo  de  3  (três)  dias  úteis  para  justificar  ou  reparar  materiais
(vestuário,  acessórios,  equipamentos  em  geral,  etc.),  conforme  solicitação  da
contratante, contados a partir da notificação da Contratante para a empresa Contratada.

DO PREPOSTO

35 A empresa deverá manter sede, filial,  escritório ou preposto em Londrina – PR com
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração,
conforme artigo  68 da Lei  nº  8.666/93,  bem como realizar  todos os  procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.
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Termo de Referência: Vigilância 8

35.1.1 O preposto, uma vez indicado pela Contratada e aceito pela Administração,
deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a
assinatura  do contrato,  para  tratar  dos  assuntos  pertinentes  à  implantação de
postos e execução do contrato relativos à sua competência;

35.1.2 O preposto indicado deverá manter permanente contato com a fiscalização do
contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços
pelos empregados.

35.1.3 Se  a  fiscalização  do  Contrato  requerer  a  presença  do  preposto  na
administração da Contratante, deverá ele comparecer em até 02 (dois) dias úteis.

35.1.4 A Contratada  orientará  o  seu  preposto  quanto  à  necessidade  de  acatar  as
orientações  da Administração,  inclusive  quanto  ao  cumprimento  das  Normas
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

35.1.5 O preposto deverá indicar e manter atualizados seus números de telefone fixo
e  celular,  endereço  e  e-mail,  para  que  a  Contratante  efetue  quaisquer
comunicações oficiais.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

36  Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:

36.1Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo
de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.

36.2Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
36.3Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas

e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho da Categoria.

36.4Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que
trabalharão  nas  dependências  da Câmara Municipal  de Londrina,  contendo nome
completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias
úteis antes do início da prestação dos serviços.
36.4.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes

deverá ser encaminhada à Contratante.
36.4.2 Encaminhar  à  Contratante,  mensalmente,  se  for  o  caso,  relação  dos

empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que
irão substituí-los.

36.4.3 Comunicar  à  Contratante  com antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  a
concessão de férias aos vigilantes;

36.4.4 Quando do encaminhamento da lista nominal, a Contratada deverá comprovar
a formação técnica específica da mão de obra empregada, mediante apresentação
do  certificado  de  curso  de  formação  de  vigilantes,  expedido  por  instituição
devidamente habilitada e reconhecida.

36.5Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
36.6Orientar e supervisionar seus empregados, tomando as providências pertinentes para

que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à Contratante quando
houver necessidade.
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Termo de Referência: Vigilância 9

36.6.1 Orientar seus empregados quanto à conduta adequada no trato com servidores,
público em geral e patrimônio público.

36.6.2 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados.
36.7 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de

acidentes  de  trabalho,  quando,  em ocorrência  da  espécie,  forem vítimas  os  seus
empregados durante a execução deste contrato. 

36.8Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem
como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle.

36.9Manter  quadro  de  pessoal  suficiente  para  o  atendimento  dos  serviços,  conforme
previsto neste  Termo de Referência,  sem interrupções,  seja  por  motivo de férias,
descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
36.9.1 Efetuar  a  reposição  dos  empregados,  em  casos  de  ausência  de  qualquer

natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato
à empresa.

36.10Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  aos  bens  da
Contratante,  ou ainda a  terceiros,  decorrente culpa ou dolo de seus funcionários,
durante a execução deste contrato.

36.11 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas
as  despesas  decorrentes  da  execução do serviço  por  outras  correlatas,  tais  como
obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho,
em conformidade  com a  legislação  e  com o  Acordo  ou  Convenção  Coletiva  de
Trabalho que estiver submetida.
36.11.1O  descumprimento  das  obrigações  acima  citadas  não  transfere  a

responsabilidade por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo
para aumento no valor do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação.

36.12 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e
acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de
encargos trabalhistas.
36.12.1 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de

suas respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o
acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas
da Previdência Social e da Receita Federal.

36.12.2 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a
conferência do efetivo recolhimento do FGTS.

36.13 Efetuar  o  pagamento  de  seus  funcionários  via  depósito  bancário  na  conta  do
trabalhador,  de  modo  a  possibilitar  a  conferência  do  pagamento  por  parte  da
Administração.

36.14 Autorizar a Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos
salários  e  demais  verbas  trabalhistas  aos  trabalhadores,  quando  houver  falha  no
cumprimento  dessas  obrigações  por  parte  da  Contratada,  até  o  momento  da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
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Termo de Referência: Vigilância 10

36.15 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser
solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos
de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas.

36.16 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo à
capacidade  física  e  mental  de  todos  os  empregados  que  prestarão  os  serviços
contratados.

36.17 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada
pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de
prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a
não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das
penalidades cabíveis.

36.18 Manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

37 É vedado à Contratada:

37.1A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de
Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.

37.2A subcontratação do objeto deste certame.

38 Os  prestadores  dos  serviços,  obrigatoriamente,  devem  apresentar-se  devidamente
munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida,
bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos imediatamente quando
apresentarem defeitos ou desgastes ou quando o contratante verificar a necessidade de
troca e, obrigatoriamente, a cada 06 (seis) meses.

39 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:

39.1Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados,
cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo,
portando crachá de identificação em local visível.

39.2Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito.
39.3Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom

desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no
posto.

39.4Conhecer as missões do posto que esteja ocupando, assim como a perfeita utilização
dos equipamentos de rádio transmissão e telefones colocados à sua disposição.

39.5Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades.
39.6Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição, para a realização

do serviço e manter limpo o seu posto de serviço.
39.7Cumprir  a  escala  de serviço,  observando os  horários  de entrada  e  saída  de cada

posto.
39.8Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir

tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após
ser substituído.
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Termo de Referência: Vigilância 11

39.9Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões
relativas à execução do serviço.

39.10 Manter sigilo das informações da área de segurança obtidas em razão da função
exercida.

39.11 Não praticar quaisquer outras atividades alheias ao objeto do Contrato durante o
horário em que estiver prestando os serviços.

39.12 Aplicar, no exercício de sua função, os princípios de relações públicas e humanas
recebidos nos cursos de formação, principalmente no que tange ao atendimento ao
público em geral.

39.13 Guardar seus objetos pessoais local próprio, disponibilizado pela Contratante. 
39.14 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função.
39.15 Não  permitir  a  utilização  do  posto  para  guarda  de  objetos  estranhos  ao  local,

inclusive bens de servidores ou terceiros.

40 No  caso  de  infração  aos  deveres  descritos  acima,  a  Contratante  poderá  requerer  a
substituição do vigilante considerado inadequado, fixando prazo para que a Contratada
promova a substituição.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

41 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:

41.1Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

41.2Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências
para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.

41.3Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  realizados  em  desacordo  com  este
instrumento.

41.4Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

41.5Proporcionar  todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados.

41.6Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

DA FISCALIZAÇÃO

42 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços com o disposto no Contrato.

42.1Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral  da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente
Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no
Departamento de Administração Predial. 
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Termo de Referência: Vigilância 12

43 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da
Gestão  e  Fiscalização  dos  Contratos,  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  as  seguintes
atribuições:

43.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços.

43.2Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
43.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária à execução dos serviços.
43.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores.

43.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
43.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  ao  Gestor  do
Contrato para as providências cabíveis.

44 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.

44.1O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em
que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

45 A Gestão  do  Contrato  caberá  ao  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio,  que
receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento
administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

46 Caberá  ao  Departamento  Financeiro  da  Contratante  a  conferência  dos  encargos  e
tributos  incidentes  na  prestação  do  serviço,  bem  como  a  realização  das  retenções
devidas. 

47 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

DA GARANTIA CONTRATUAL

48 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do
contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do
serviço.
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Termo de Referência: Vigilância 13

48.1O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por
igual  período,  quando,  durante  o  seu  transcurso,  for  solicitado  pelo  licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

48.2A não  apresentação  da  garantia  devida  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

49  A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

49.1Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
49.2Seguro-garantia.
49.3Fiança bancária.

50 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal,  mediante depósito identificado a crédito da Contratante,  em conta que será
informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização
monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93

51 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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.

52 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

53 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:

53.1Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
53.2Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da

Contratada.
53.3Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros,  decorrentes de culpa ou dolo da

Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
53.4Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
53.5Obrigações  trabalhistas,  fiscais,  sociais  e  previdenciárias  não  honradas  pela

Contratada.
53.6Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta)

dias após o término da vigência ou rescisão contratual. 

54 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do
valor ou a prorrogação.
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Termo de Referência: Vigilância 14

55 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente,  pela  Contratante,  para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

56 A garantia,  independentemente da modalidade,  deverá vigorar por 90 (noventa) dias
além  do  período  da  execução  do  Contrato,  devendo  ser  complementada
proporcionalmente  ou  renovada  nos  casos  de  aumento  no  preço  pactuado  ou  de
renovação do contrato.

56.1Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos
eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.

56.2 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada,
sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

57 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

57.1O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato.

57.22Quando  necessário,  em  virtude  de  realização  de  serviços  extraordinários,  a
Contratada  deverá  emitir  notas  fiscais  distintas,  contemplando  em  uma  delas  a
prestação  normal  do  serviço  e  na(s)  outra(s),  se  for  o  caso,  o(s)  serviço(s)
extraordinário(s), conforme cada situação.

57.3O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao faturado.

57.4A Contratada  deverá  informar  o  número  da  Nota  de  Empenho  em  sua  Nota
Fiscal/Fatura.

58 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

58.1Cópia da folha de pagamento
58.2Cópia da folha ponto ou documento similar.
58.3Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
58.4Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
58.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
58.6Certidão negativa de débitos INSS (CND).
58.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
58.8Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade  Social

(GFIP).
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Termo de Referência: Vigilância 15

58.9Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
58.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
58.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
58.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários

e Imobiliários).
58.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

59 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 27.3, 27.5, 27.7, 27.8 e 27.9 acima.

59.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.

59.2Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.

59.3Certidões  ou  documentos  com  prazo  de  validade  superior  a  1  (um)  mês  serão
conferidos mensalmente.

60 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese,  o  prazo  para o recebimento definitivo  iniciar-se-á após a  comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

61 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

61.1Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

62 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.

63 No  caso  de  falha  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

64 A  Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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Termo de Referência: Vigilância 16

65 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data indicada para
início  da  execução  dos  serviços,  podendo,  por  interesse  da  Administração,  ser
prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos
termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

65.1O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

66 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

67 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se
for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à
realização de uma nova licitação.

68 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

68.1A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos.

68.2A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

68.3A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro
ano de vigência da contratação.

69 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

DAS PENALIDADES

70 A vencedora  do  certame  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do
presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

71 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às
seguintes sanções:

71.1 Advertência.
71.2Multa.
71.3Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
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Termo de Referência: Vigilância 17

71.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

72 A penalidade  de  advertência  será  aplicada  nos  casos  de  falhas  leves,  nas  quais  a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante. 

73 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.

73.1As  multas  moratórias  serão  aplicadas  quando  se  verificar  atraso  injustificado  da
Contratada  ao  cumprir  suas  obrigações  e  são  condutas  que  podem  ensejar  sua
aplicação as seguintes:
73.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco

décimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  por  dia  de  atraso
injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o
máximo de  10  (dez)  dias  (5% do  valor  total  do  contrato),  sem prejuízo  de
rescisão do contrato.

73.1.2 Atraso  injustificado  no  pagamento  das  verbas  trabalhistas  (salário,  vale-
alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20
(vinte) dias (10% do valor mensal do contrato),  sem prejuízo de rescisão do
contrato.

73.1.3 Atraso  injustificado  na  entrega  dos  uniformes,  materiais  e  equipamentos
definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
fatura  do  mês  da  ocorrência,  por  dia  de  atraso  injustificado,  limitada  a  sua
aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato),
sem prejuízo de rescisão do contrato.

73.1.4Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no
posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura
do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na
reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de
vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão
do contrato.
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Termo de Referência: Vigilância 18

73.1.5Atraso  injustificado  no  envio  dos  vigilantes  requisitados  em  virtude  de
demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado
no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas
de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três)
horas  seja  ultrapassado,  a  ocorrência  será  considerada  como  recusa  de
encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.

73.1.6Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual
devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês
da ocorrência,  por  dia  de atraso injustificado,  limitada a sua aplicação até  o
máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de
rescisão do contrato.

73.1.7 Atraso  injustificado  na  entrega  de  documentos  solicitados  ou  devidos  por
força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por
dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor
mensal do contrato).

73.2Se  a  empresa  não  assinar  o  contrato,  será  aplicada  multa  compensatória
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa
penalizada.

73.3Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda
extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15%
(quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.

73.4A aplicação da  penalidade  de  multa  não exclui  a  possibilidade  da  aplicação  das
outras penalidades previstas.

74 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da
execução do contrato.

74.1Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

75 São  ocorrências  que  podem  ensejar  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o
Município  de Londrina,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:

75.1Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto  ou  não  mantiver  a
proposta. 

75.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

76 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.
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Termo de Referência: Vigilância 19

76.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.

76.2Nos  casos  em  que  for  aplicável  a  declaração  de  inidoneidade,  o  prazo  para  a
apresentação  de  defesa  da  Contratada  será  de  10  (dez)  dias  úteis,  contados  da
abertura de vista dos autos.

76.3A não  apresentação  de  defesa  no  prazo  designado  importará  na  presunção  de
veracidade dos fatos imputados pela Administração. 

77 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira:

77.1O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências.

77.2O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
77.3Apresentada  a  defesa,  o  Gestor  encaminhará  relatório  à  Presidência  da  Câmara

Municipal  de  Londrina  que  decidirá  se  aplicará  ou  não  a  penalidade  e  em  que
medida.

78  Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o
fato será registrado em cadastro correspondente.

Município de Londrina, 26 de outubro de 2018. 

                  Bruna Fernandes Lonni Hipólito

Departamento de Administração Predial
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº  310/2018 – DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro
Assunto: Processo Administrativo nº 62/2018 – Elaboração de modelo de Planilha de Custos e 
Formação de Preços – serviço de vigilância

Londrina, 29 de outubro de 2018.

Prezado,

Considerando o início dos preparativos para a formalização de novo contrato de

serviços de vigilância, solicito a elaboração de modelo de Planilha de Custos e Formação de

Preços  para  utilização  na  cotação  do objeto  do certame e  disponibilização  para os  licitantes

formularem suas propostas quando o edital for publicado.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz 
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto Qtde. De Valor Total
Serviço por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

(A) (B) por Posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)
( C)

I 0,00 3 0,00 1 0,00

II 0,00 3 0,00 1 0,00

III 0,00 2 0,00 1 0,00

IV 0,00 2 0,00 1 0,00

Valor Mensal dos Serviços 0,00

Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, de segunda a sexta-feira.
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, 
de segunda a domingo, em turnos de 12x36 
horas.
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Férias e Adicional de Férias
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Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00
E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado
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D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Férias e Adicional de Férias
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Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00
E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado
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D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Férias e Adicional de Férias
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Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00
E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Férias e Adicional de Férias
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Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00
E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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Descrição dos Insumo Diversos

Uniformes

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Materiais

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Equipamentos  

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Duração dos 
itens 

(vida útil)

Duração dos 
itens 

(vida útil)

Duração dos 
itens 

(vida útil)
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

DESPACHO – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

Processo Administrativo - DG nº. 62/2018

Objeto: Contratação do serviço de vigilância patrimonial

Autorizo a abertura do procedimento de contratação do objeto em epígrafe, 

conforme Termo de Referência juntado aos autos.

Londrina, 30 de novembro de 2018.

Mark Almeida
Diretor-Geral
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Cotação - Camara de Londrina

Assunto: Cotação - Câmara de Londrina
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.prgov.br>
Data: 14/11/2018 17:49
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: acbseg@sercomtel.com.br, acbseg.comercia11@sercomtel.com.br,
acbseg.operacional@sercomtel.com.br, contato@gruporeinforce.com.br,
patricia@gruporeinforce.com.br, marcioalerta@sercomtel.com.br,
comercia12@grupocmaservicos.com.br, financeiro@fielseguranca.com.br,
forcelda@forcevigilancia.com.br, contato_londrina@grupotoni.com.br,
luizfernandooe@intersept.com.br, luizfernandooe@gmail.com,
cleonice.zavagli@onseg.com.br, licitacoes@lideranca.com.br,
fabricio.perin@lideranca.com.br, londrina@mastervigilancia.com.br,
comercial@ondrepsb.com.br

Prezado(a) senhor(a),

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar o serviço de vigilância
patrimonial, nos termos do descritivo em anexo.

Assim, solicito cotação para o referido serviço, utilizando como base o modelo de
planilha de custos e formação de preços disponibilizado em anexo.

Atenciosamente,

--
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

Planilha de custos - serviço de vigilância.xls

Termo de Referência - Vigilância.pdf

59,5KB

435KB
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RES: Cotação - Câmara de Londrina

Assunto: RES: Cotação - Câmara de Londrina
De: "Financeiro" <financeiro@fielseguranca.com.br>
Data: 20/11/2018 12:22
Para: "Luiz Fernando Moraes Marendaz" <luizfernando@cml.prgov.br>

Boa tarde!
Sr. Luiz Fenando,

Conforme solicitado encaminhamos anexo proposta de vigilância patrimonial.

Colocamo-nos h inteira disposição.

Att.
Luis H. Rocha / Supervisor
FIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
Fone: (43) 3378-2230 / 99613-9108
financeiro@fielseguranca.com.br

 Mensagem original 
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz [mailto:luizfernando&ml.pr.gpv.br]
Enviada em: quarta-feira, 14 de novembro de 2018 17:49
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: Cotação - Câmara de Londrina

Prezado(a) senhor(a),

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar o serviço de vigilância
patrimonial, nos termos do descritivo em anexo.

Assim, solicito cotação para o referido serviço, utilizando como base o modelo de
planilha de custos e formação de preços disponibilizado em anexo.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

Planilha de custos - serviço de vigilância.xls

Prop. Vigilância_C.M.L._20-11-2018.pdf

97,0KB

260KB
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FIEL - Vigilância e Segurança Eireli

"Deus 1er
Londrina, 20 de Novembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE LODRINA — ESTADO DO PARANÁ.
Fone: (43) 3374-1265.
Londrina — Paraná.
luizfernando@cml.pr.gov.br 

REF: PROPOSTA COMERCIAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.

Confirmando contatos anteriores, apresentamos nossa proposta para prestação de serviços
conforme características abaixo.

1- EFETIVO! SUPORTE

POSTO ESPECIFICAÇÕES QUANT.
DE

POSTOS

PREÇO UNIT.
POR POSTO
(MENSAL)

PREÇO TOTAL
(MENSAL)

01 Posto de Vigilância desarmada 8 horas
diárias de segunda A sexta-feira das
08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00
horas

03 R$ 6.081,29 R$ 18.243,87

02 Posto de Vigilância desarmada 8 horas
diárias de segunda A sexta-feira das
11:30 as 20:00 horas

03 R$ 6.081,29 R$ 18.243,87

03 Posto de Vigilância desarmada 12 horas
diurnas de segunda A domingo das
08:00 as 20:00 horas

01 R$ 11.240,32 R$ 11.240,32

04 Posto de Vigilância desarmada 12 horas
noturnas de segunda A domingo das
20:00 as 08:00 horas

01 R$ 12.171,05 R$ 12.171,05

= Valor Mensal dos Serviços R$ 59.899,11

- Nos preços à serem cobrados estão inclusos custos com Salários, Encargos Sociais,
Trabalhistas, Uniformes, Ticket Alimentaçâo, Vale Transporte, Treinamento/Reciclagem,
Armamento/Munição (quando for o caso), Seguro de Vida, Convênio Saúde, Taxa
Administrativa/Lucro e Impostos (ISS, PIS, COFINS, IR e CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).

Rua Miguel Couto, 123 — Jardim Shangri-La "A" — Londrina — Pr — Cep.: 86070-460 — Fone: (43) 3378-2230
Site: www.fielseduranca.com.br E — mail: financeiroQfielseguranca.com.br
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FIEL - Vigilância e Segurança Eireli

"'Deus
2— SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

A FIEL se dispõe a atender sempre que solicitado, por escrito e com antecipação de 12
horas, as necessidades de reforço, desde que não ultrapasse A 30% (trinta por cento) do
efetivo contratado. Os serviços que excederem ao total contratado serão considerados
extraordinários, e, portanto, sofrerão acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), conforme
acordo coletivo da categoria profissional.

3— REAJUSTES

0 valor em Real será fixo sendo reajustado toda vez que ocorrer alteração no salário
nominativo da categoria em função de dissídio (FEVEREIRO) acordo, abono de emergência
ou qualquer determinação do governo federal ou sindical, que venha comprometer os custos
dos serviços prestados.

4— CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Nossa Nota Fiscal / Boleto serão emitidos até o 20° (vigésimo) dia de cada mês com as
devidas retenções conforme lei, com vencimento no 20° (vigésimo) dia do mês subsequente
ao da prestação dos serviços;

5— PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de implantação dos serviços será de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.
Caso a Contratante tenha interesse em iniciar antes a empresa Fiel estará iniciando os
serviços com pessoal do próprio quadro até a contratação e treinamento dos novos
profissionais;

6— VALIDADE DA PROPOSTA.

60 (sessenta) dias após sua emissão.

Colocamo-nos a sua disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Fiel Vigilância e Segurança S/s Ltda.
CNPJ.: 85.415.065/0001-50
Luis H. Rocha / Supervisor
Fone: (43) 3378-2230
financeiro@fielseguranca.com.br 

Rua Miguel Couto, 123— Jardim Shangri-La "A" — Londrina — Pr — Cep.: 86070-460 — Fone: (43) 3378-2230
Site: www.fielsequranca.com.br E — mail: financeirofielseauranca.com.br
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de 1Valor Proposto
1Serviço 1 por Empregado

(A) (B)

Qtde. De iValor[
Empregados

por Posto
( C)

Propastof Qtde. De
por Posto Postos

(D) = (B x C) (E)

Valor Total
do Serviço
(F) = (D x E

Vigilância— 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 6.081,29 3 18.243,87 1 18.243,87
14h As 18h, de segunda a sexta-feira.

II Vigilância— 8 horas/dia, das 11:30 As 20h, de
segunda a sexta-feira.

6.081,29 3 18.243,87 1 18.243,87

III Vigilância— 12 horas diurnas, das 8 As 20h, de
segunda a domingo, em turnos de I2x36 horas.

5.620,16 2 11.240,32 1 11.240,32

IV Vigilância— 12 horas noturnas, das 20h as 8h,
de segunda a domin o em turnos de 12x36

6.085,53 2 12.171,05 1 12.171,05

I Valor Mensal d9s Serviços 59.899,11
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo:
Licitação n°:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilancia —8 horas/dia, das 8h as 12h e das 14h As 18h, de segunda a sexta-feira.
I. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILÂNCIA
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada A execução contratual) VIGILÂNCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
Composição da Remuneração Valor (RS)

A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00
F Outros (especificar) 0,00

Total 2.180,10

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Férias c Adicional de Férias 2,78% 60,56

Total 11,11% 242,23
Notas
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhara durante as férias deste esta alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuiVies Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI — SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

Total 33,80% 818,75
Notas.
1 — Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 81,08
B A ux il io-Refeição/A I imentação 524,40
C Assistência Médica e Familiar 94,20
D Seguro de Vida 15,00

Total 714,68

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
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2,1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 818,75
2.3 Beneficios Mensais e Diários 714,68

Total 1.775,66

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (°/0) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,66% 14,33

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,48% 174,69

Notas
I - Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo I.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4,1 Substituto de Ausências Legais Percentual CYO Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,05% 66,41

Total 12,06% 262,88
Notas
I - Base de cálculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (RS)
A 1Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 341,88

Total 341,88

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 262,88
4.2 Substituto na Intrajornada 341,88

Total 604,76

Módulo 5- Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 22,54

I B Materiais 18,671i C1- Equipamentos 12,67
, D ,Reciclagem / Treinamento 18,06

Total 71,93

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 7,50% 360,54
B Lucro 7,50% 387,58
C Tributos 8,65% 526,03

C.I I. Tributos Federais (especificar) 5,65% 343,59
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 182,44

Total 23,65% 1.274,14
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2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Milo de obra vinculada tl execuciio contratual (valor por empregado) Valor (R$)

I A Módulo I — Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.775,66
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão 174,69
D Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente 604,76
E Módulo 5 — Insumo Diversos 71,93

Subtotal(A+B+C+D+E) 4.807,15
F Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.274,14

Valor total por empregado 6.081,29
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo:
Licitação n°:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 8 horas/dia, das 11:30 As 20h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mk) de obra
Mao de obra vinculada A execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILÂNCIA
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada A execução contratual) VIGILÂNCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
Composição da Remuneração Valor (RS)

A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00
F Outros (especificar) 0,00

Total 2.180,10

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias Valor (R$)
A 130 (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Férias Adicional de Férias 60,56c 2,78%

Total 11,11% 242,23
Notas
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI — SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

Total 33,80% 818,75
Notas.
1 — Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 81,08
B A uxil io-Refeição/A I imentação 524,40
C Assistência Médica e Familiar 94,20
D Seguro de Vida 15,00

Total 714,68

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 1
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1 2.1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
1 2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 818,75
1 2.3 Benefícios Mensais e Diários 714,68

Total 1.775,66

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09-
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,66% 14,33

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,48% 174,69

Notas
1 - Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo I.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,05% 66,41

Total 12,06% 262,88
Notas
1 - Base de cálculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Vator (RS)

Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou al imentação 0,00% 341,88
Total 341,88

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 262,88
4.2 Substituto na Intrajornada 341,88

Total 604,76

Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 22,54
B Materiais 18,67
C Equipamentos 12,67
D Reciclagem / Treinamento 18,06

Total 71,93'

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 7,50% 360,54
B Lucro 7,50% 387,58
C Tributos 8,65% 526,03

Cl. Tributos Federais (especificar) 5,65% 343,59
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 182,44

Total 23,65% 1.274,14

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:1.7,luizfernando)  pag. 47 de 1732



2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mk) de obra vinculada à execuctio contratual valor por empregado Valor (R$)

A Módulo 1 — Composição da Remuneração 2.180,10
B Modulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.775,66
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão 174,69
D Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente 604,76
E Modulo 5 — Insumo Diversos 71,93

Subtotal (A + B + C + D + E) 4.807,15
F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.274,14

Valor total por empregado 6.081,29
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo:
Licitação n°:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 12 horas diurnas, das 8 as 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra
I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILÂNCIA
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada 6 execução contratual) VIGILÂNCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
Composiçilo da Remuneravilo Valor (RS)
Salário-Base 1.677,00
Adicional de Periculosidade 503,10

C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00
F Outros (especificar) 0,00

Total 2.180,10

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2,1 13' (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B  Fórias c Adicional de Férias 2,78% 60,56

Total 11,11% 242,23
Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste esta alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdencifirios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 UPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI—SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

Total 33,80% 818,75
Notas
1 — Base de calculo: soma do Módulo I e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (10)
A Transporte 17,88
B A uxil io-Refeição/A I imentação 342,00
C Assistência Médica e Familiar 94,20
D Seguro de Vida 15,00

Total 469,08

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (RS)
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2,1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 818,75
2.3 Benefícios Mensais e Diários 469,08

Total 1.530,06

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (')/0) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,66% 14,33

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,48% 174,69

Notas.
1 - Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo I.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,05% 66,41

Total 12,06% 262,88
Notas
1 - Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 - Substituto na lntrajornada
4,2 Substituto na Intrajornada Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 222,97

Total 222,97

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 262,88
4.2 Substituto na Intrajornada 222,97

Total 485,85

Módulo 5 - Insumos Diversos
5 1nsumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 22,54
B Materiais 18,67
C Equipamentos 12,67
D Reciclagem / Treinamento 18,06

Total 71,93

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 7,50% 333,20
B Lucro 7,50% 358,19
C Tributos 8,65% 486,14

C.1. Tributos Federais (especificar) 5,65% 317,54
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 168,60

Total 23,65% 1.177,53
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2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAo de obra vinculada ii execuclio contratual valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 — Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.530,06
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão 174,69
D Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente 485,85
E Módulo 5 — Insumo Diversos 71,93

Subtotal (A + B + C -I- D -I- E) 4.442,63
F Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.177,53

Valor total por empregado 5.620,16
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo:
Licitação n°:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ncia — 12 horas noturnas, das 20h as 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

Vigil

I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILÂNCIA
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual) VIGILÂNCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 218,01
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00
F Outros (especificar) 0,00

Total 2.398,11

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 199,84
B  Férias c Adicional de Férias 2,78% 66,61

Total 11,11% 266,46
Notas.
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 532,91
B Salário Educação 2,50% 66,61
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 39,97
E SENAI — SENAC 1,00% 26,65
F SEBRAE 0,60% 15,99
G INCRA 0,20% 5,33
H FGTS 8,00% 213,17

Total 33,80% 900,62
Notas
1 — Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 17,88
B Auxilio-Refeição/Alimentação 342,00
C Assistência Médica e Familiar 94,20
D Seguro de Vida 15,00

Total 469,08

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais. mensais e diários
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
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2,1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 266,46
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 900,62
2.3 Beneficios Mensais e Diários 469,08

Total 1.636,16

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 11,10
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,89
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 115,91
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 46,63
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,66% 15,76

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,87
Total 7,48% 192,16

Notas
1 - Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo I.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4,1 
A

Substituto de Ausências Legais
Substituto na cobertura de Ferias

Percentual (%)
8,33%

Valor (RS)
199,84

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 6,57
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,49
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,88
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,33
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 216,12
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,05% 73,05

Total 12,06% 289,17
Notas
1 - Base de cálculo: soma do Módulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 222,97

Total 222,97

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 289,17
4.2 Substituto na Intrajornada 222,97

Total 512,14

Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 22,54
B Materiais 18,67
C Equipamentos 12,67
D Reciclagem / Treinamento 18,06

Total 71,93

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 7,50% 360,79
B Lucro 7,50% 387,85
C Tributos 8,65% 526,40

C.1. Tributos Federais (especificar) 5,65% 343,83
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 182,57

Total 23,65% 1.275,0.3
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2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada i execução contratual valor por empregado Valor (RS)

A Modulo 1 — Composição da Remuneração 2.398,11
B Modulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.636,16
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão 192,16
D Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente 512,14
E Modulo 5 — Insumo Diversos 71,93

Subtotal (A +13 + C + D -I- E) 4.810,50
F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.275,03

Valor total por empregado 6.085,53
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Descrição dos Insumo Diversos

Uniformes

Descrição Quantidade Valor
Duração dos

itens
(vida útil)

Calça 20,00 30,00 12,00
Camisa Manga Curta 20,00 30,00 12,00
Jaqueta 10,00 50,00 12,00
Coturno 10,00 70,00 12,00
Bone com emblema 20,00 6,00 12,00
Crachá 10,00 3,50 12,00
Porta Cassetete 10,00 10,00 12,00
Cordão do Apito 10,00 5,00 12,00

Valor total 204,50

Materiais

Descrição Quantidade Valor
Duração dos

itens
(vida útil)

Capa de Chuva 10,00 25,00 12,00
Cassetete 10,00 35,00 12,00
Livro de Ocorrências 20,00 30,00 12,00
Apito 10,00 8,00 12,00
Colete Balístico 10,00 76,00 60,00
Cinturão 10,00 20,00 12,00

Valor total 194,00

Ecluipamentos
Duração dos

itens
(vida útil)

Descrição Quantidade Valor

Rádio H.T. 12,00 70,00 12,00
Lanterna 10,00 50,00 12,00
Pilha para Lanterna 12,00 15,00 12,00

Valor total 135,00
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Fwd: Cotação - Câmara de Londrina

Assunto: Fwd: Cotação - Câmara de Londrina
De: Juliana Cristina da Siqueira Ayabe <admlicitacao@intersept.com.br>
Data: 27/11/2018 13:12
Para: luizfernando@cml.pr.gov.br

Prezado Luiz,
Boa tarde!

Peço desculpas, mas estávamos em treinamento pela manhã.
Conforme solicitado ontem, segue em anexo nova proposta com o valor/empregado
ajustado.

Coloco-me à disposição.

Atenciosamente,

 Forwarded message 
From: Juliana Cristina da Siqueira Ayabe <admlicitacao@intersept.com.br>
Date: seg, 19 de nov de 2018 ás 11:32
Subject: Fwd: Cotação - Câmara de Londrina
To: <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Prezado Luiz Fernando,

Bom dia!

Conforme solicitação abaixo, segue em anexo as planilhas e o quadro resumo para sua
avaliação.

Desde já agradeço e coloco-me à disposição.

 Forwarded message 
From: Roni Cesar Lorena <roni@intersept.com.br>
Date: seg, 19 de nov de 2018 às 08:56
Subject: Fwd: Cotação - Câmara de Londrina
To: Juliana Cristina da Siqueira Ayabe <admlicitacao@intersept.com.br>

Bom dia Juliana,
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Fwd: Cotação - Camara de Londrina

Favor providenciar cotação.

Att

I Ni Roni Cesar Lorena
Gerente Comercial

+55 41 3266-9581 I Ramal: 4590
+55 41 98739-6011

toni@Antgrs.eptontr

 Forwarded message 
From: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Date: qua, 14 de nov de 2018 às 17:49
Subject: Cotação - Câmara de Londrina
To:

Prezado(a) senhor(a),

A Câmara Municipal de Londrina pretende contratar o serviço de
vigilância patrimonial, nos termos do descritivo em anexo.

Assim, solicito cotação para o referido serviço, utilizando como base o
modelo de planilha de custos e formação de pregos disponibilizado em anexo.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

1N1
Luiz Fernando Galli Negraesvw
Gestor de Contratos Terceirizados

+55 41 3266-9581 1 Ramal: 4782
+55 41 8801-0325
luizfernandooePgmail.com /
luizfernandooe(aintersept.com.br
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Fwd: Cotação - Câmara de Londrina

Vigilância I Segurança I Terceirizados I Cftv I Acesse: www.Intersept.com.br I SIGA:

IN1

IN1

Juliana Cristina da Siqueira Ayabe
Consultora Comercial - Licitação

+55 41 3266-9581 I Ramal: 4594
admlicitacap©interseot.com.br

Juliana Cristina da Siqueira Ayabe
Consultora Comercial - Licitação

+55 41 3266-9581 I Ramal: 4594
ad ...................................

Anexos:

Planilha de custos - serviço de vigilância.xls

Termo de Referência - Vigilância.pdf

59,5KB

435KB

Quadro Resumo.pdf

Vigilância 12x36 noturnas.pdf

Vigilância 12x36 diurnas.pdf

Vigilância 44hrs.pdf

Proposta Vigilância v02.pdf

42,2KB

166KB

162KB

177KB

42,2KB
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

-Tipo de
Serviço

r

I

iallI IVigilância — 8 horas/dia, das 8h as 121; e das
rl 4h as 18h. de segunda a sexta-feira.

II Vigilância-1  8 horas/dia, das 11:30 as 20h,
segunda a sexta-feira.

III Vigilância— 12 horas diurnas, das 8 as 20h,
de segunda a domingo, em turnos de 12x36

,horas.
V Vigilância— 12 horas noturnas, das 20h as

,8h, de segunda a domingo, em turnos de
11,06 hor9

!Valor Proposto Qtde. VW- frop st
ipor EmpregadEmpregadas por Posto
1 (13) po r Posto (D) (3 x C),

Rffiie Clra.......1
5.679,43 1 3

1_
5.679,43, 3

5.991,00 2

6.519,18 2

:At  Mey(sal as:Se

17.038,29

17.038,29

I

11.981,99

13.038,35

Qtde. De
E!'esios
(E):

Valor Total
do Serviço

(74E)

17.038,29

1 17.038,29

1 11.981,99

1 13.038,35

,,,A911r61.91i
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS CONFORME IN SLTI/MPOG nu 02/2008, de 30/04/2008 e alterações e PORTARIA n2 07 de 09/03/2011

EMPRESA INTERSEPT VIGILÂNCIA
GNP( 08.282.615/0001-60

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS VIGILANTE 12H NOTURNAS
NO PROCESSO
LICITAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes h contratação)

A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAldia/mis/ano): TABELA COMERCIAL PARANÁ
Et
C
D
E
F

IMUNICIPIO/UF Londrina -PR
!CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/ANO
-UNIDADE

2018
Posto de serviço

1
12

_.SINDESP 
1 DE MEDIDA
iQUANTIDADE A CONTRATAR
I N• DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

ANEXO Ill-A - MÃO-DE-089A VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL
1 I TIPO DE SERVIÇO vinculado à execução do Contrato VIGILANTE 12H NOTURNAS
2 ¡SALMÃO R$ 1.677,00
3
4

ICATEGORIA PROFISSIONAL (vinculada à execuçãocontratual) VIGILANTE 12H NOTURNAS
'DATA-BASE DA CATEGORIA (dias/mês/ano) 01/02/2018

MÓDULO 1 : COMPOS5A0 DA REMUNERAÇÃO

A
B
C
D
E
F
G

G

Composiçãoda remuneragio
,Saláno Base
IFeriado trabalhado
.Intrajornada

Valor 015)
 R$ 3.354,00
R$ -
R$ 445,93

lAdicional noturno R$ 416,20
!Nora noturna reduzida RS
I Adicional de periculosidade
DSR

[Adicional de Assiduidade
Subtotal

30% RS 1.006,20
• R$ 143,69

1 
R$ 5.366,02
R$

Total Remuneração I R$ 5.366,02
MODULO 2 : BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
ZiiBeneftclos mensais e diarios (descant os sn)ores everstualmente pagos pelo empregadnl

A „Transporte vide
Et Aux(n° Alimentação (vales) vide

•
final desta planilha

v00, (%),,,,,A
• kj. 35,76

final desta planilha i RS 681,60
C ! Assistência médica e familiar ! RI 172,64
D ' Fundo de Formação Profissional RI 15,00
E ! Auxilio creche
F 7Seguro de vida
G Auxilio funeral
H TReciclagem

0$ 20,00
R$ 20,00

1 R$ 10,00
RS 50,00

!Total de Benefícios mensais e diários I R$ 1.005,00
MODULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

A
! B

,Insumos &tram
Undormes

Vafor (RS ,.  - ...„,
isa lar4,00

Exame Demissional e Adm RI 50,00
C Equipamentos R$ 40,03
Et Armamento R$ 70,00

Total de Insumos diversos (por empregado) R$ 244,00
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1156+00dulo4.1

A
B
C
D
E

- Encargos OlVilddianOrios e POTS laquilltS.estibid sidos:11041343illS., vigens00 incidental; sobre a remunerack) 'Valor (8-5) ...,
!INSS-
SESI OU SESC

:SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação

20,00% 
1,50%
1,00%
0,20%
2,50% :

! R$ 984,02
LR$ 73,80
, RI 49,20
, RS 9,84

RS 123,00
F FGTS- . - - --
G Seg. acid. de trabalho/SAT (CalculovRATsFAPI !RAT i 3% 1FAP I 1,45

13,00% RS 393,61
4,35% ! R$ 213,98

H : SEBRAE 0,60% R$ 29,52
I TOTAL (4.1) 38,15% R$ 1.876,97

LIA Submddulo 4.2 - 130 Sahlrio e adldonal de firias
A 132 salário

. .
8,33%

Valor (RS)
RI 446,99

B Adicional de férias 0,0096 RI
'Subtotal 8,33% RI 446,99

C Incidincia do submOdulo 4.1 sobre 132 salário e adicional de ferias 3,18% R$ 170,52
ITOTAL (4.2) 11,51% RS 617,51

4.3 Subm6dulo 0.3 - AfaitifinintdMaternidade Vafor IRS,' "
A

__.. 
Afastamento maternidade 0,35% RI 18,78

11 Incidência do submOdulo 4.1 sobre Afastamento maternidade 0,13% R$ 7,16
'TOTAL I 4.3) 0,48% RS 25,95

411
A

Submbitulo 4.4 - Pr S50 Para reSCisão
1,

Valor (RS). .,
r RS 53,66Avaa Prey. nOsnmado

B i Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,08% RI 4,29
E Musa do FGTS do aviso privia indenizado 0,24% RI 12,88
D Aviso prévio trabalhado
E Inadéncia do submOdulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
F Hub do FGTS do aviso pram trabslhacio

0,30%
0,11%
0,11%

RI 16,10
RI 6,14
RI 5,90

ITOTAL (.4.4) 1,84% R$ 98,97

4.5 1 Subm6dulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional ausente . Valor (RS)
A Ferias 12,10% RS 649,29
B Ausência por doença
C Ucença Paternidade
D -AusinGas L.P. --
E &Han.. por adderflle de trabalho

F Outros (especificar)

0,83%- - ---
0,16%
0,00%
1,40%
0,00%

RS 44,S4._
1_R$ 8,59

R$ -
R$ 75,12
R$

'Subtotal 14,49% ! 9$ 777,54
G Incidência do submodulo 4.1 sobre o Custo Reposição 5,53% R 296,62

TOTAL (4.5) 20 02% l R$ 1.074,16
TOTAL MODULO 4 - (4.1v 4.2 + 4.3 + 4,4v 4.5)

MODULO 1 + 2v
RI 3.693,56

3 + 4 RS 10.308,58TOTAL GERAL-
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MODULO 5 : CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
• 5 ¡Cott% Indlretos, Lucro e Tributos

I Valor R$
A Custos Indiretos - (despesas operacionais administrativas)

B , Lucro

C • Tributos

9,00%

.4.
6,00%

 65 927,77
Subtotal 1 RS 11.236,35-

R$ 674,18
Subtotal I R$ 11.910,53

Base de calculo (MODULO 1* 2 + 3 + 4 + Custos indiretos * Lucro) 55 11.910,53
Cl. Tributo Municipal !SS

. 155
C2. Tributos Federais

COFINS
IRP.I/CSSL

PIS

3,00%

3,00% —,
2,00% — R$

Lf15 391,15

115 391,15
-260,77

0,65% R$ 84,75
TOTAL TRIBUTOS 3,65% R$ 1.127,32

1TOTAL MÓDULOS5 100,00% 0,9135 65
TOTAL GERAL -MÓDULO 1+ 2 + 3 + 4 + 5 R$ 1.3.038,35

ANEXO Ill-B - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO
,M110-da-ObraylocPIadi A exaCualo cootratuallvajor por empreptlo) • J Valor ES

A Modulo 1- Remuneracio 1 R$ 5.366,02
B Modulo 2- Benefícios mensais e diários ' 65 1.005,00
C
D

Modulo 3 - Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
Modulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

,4RS 244,00
72,00% , R5 3.693,56

i Subtotal (A + 5+ C + D) RS 10.308,58
E Modulo 5 - Custos indiretos, Lucro e Tributos 21,65% i 115 2.729,77

I Valor total do posto I R$ 13.038,35

CALCULO VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO

CALCULO VALE TRANSPORTE CALCULO VALE ALIMENTAÇÃO (CONFORME CCT)

VALOR QTDE/DIA • Q7DE/MÊS TOTAL , • VALOR QTDE/DIAS QTDE/MÊS TOTAL
R$ 3,95 2 30 R$ 237,00 ' ! R$ 28,40 15 2 R$ 852,00

- -
Salário Base 

. ----
TOTAL TOTAL, i !

6$ 3.354,00 1 ! -05 201,24 ' R$ 852,00,

% TOTAL F   i
20,00 R$ 170,40

BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃOBENEF CIO VALE TRANSPORTE
65 237,00 ! R5 201,24 1 05 35,76 ' 115 852,00 1 R$ 170,40 I 05 681,60 I

Alexandre Zonurro - Gerente Comercial / ticitacões - Intersept
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS CONFORME IN SLTI/MPOG us 02/2008, de 30/04/2008 e alterações e PORTARIA n5 07 de 09/03/2011

EMPRESA INTERSEPT VIGILÂNCIA
CNPJ 08.282.615/0001-60

ANEXO Ill - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS VIGILANTE 12H DIURNAS
N5 PROCESSO
LICITAÇÃO N5

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados ref erentes 6 contratação)
A I DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA(dia/mês/ano):

.
TABELA COMERCIAL PARANÁ

B • MUNICÍPIO/Ur Londrina - PR
C :CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/ANO SINDESP 2018
D

_ E liQUANTIDADE
F

IUNIDADE DE MEDIDA Post° de serviço
A CONTRATAR 1

[51* DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 12
ANEXO Ill-A - MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL
1
2

ITIPO DE SERVIÇO vinculado i execução do Contrato VIGILANTE 12H DIURNAS
SALARIO R$ 1.677,00

3
4

CATEGORIA PROFISSIONAL (vinculada à execução contratual) VIGILANTE 12H DIURNAS
[DATABASE DA CATEGORIA (dias/mês/ano) 01(02/2018

MODULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
ii119[5[MpõisiOn da remuntitICS0

A Salado Base
B 1Feriado trabalhado

_ R$
Vlitoi/RS)

3.354,00.
R$ -

C . Intrajornada R$ 445,93
D [Adicional noturno
E • Hora noturna reduzida
F [Adicional de periculosidade

R$
R$ -

30% R$ 1.006,20
_G IDSR ._ R$ 74a__

Subtotal R$ 4.880,45
iTotal Remuneração R$ 4.880,45

MODULO 2 : BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
-1,r,IFfririsificiOs.men0als e diárins fcleicentáti ris valtrez eventualmeritiliii".. -Ore#41161

vide final desta wan ilha ;
_ 

R$ 35,,nA ITransporte
B • Auxílio Alimentação (vales) vide final desta planilha! R$ 681,60
C
I)
E

lAssistência médica e familiar R$ 172,64
• Fundo de Forma*. Profissional
I Auxilio creche

R$ 15,00
R$ 20,00

F Seguro de vida R$ 20,00
G Auxilio funeral
H : Reciclagem ..4

[ R$ 10,00
R$ 50,00

;Total de Benefícios mensais e diários I R$ 1.005,00
MODULO 3 : INSUMOS DIVERSOS
i[Iii[3llniturFt00115e '' ' ' valor.()f$)

A Uniformes I R$ 84,00
B
C
D

Exame Demissiona I e Ad m
Equipamentos
Armamento

R$ 50,00
I R$

R$
40,00
70,00

Total de Insumos diversos (por empregado) I R$ 244,00
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1: •SulmridulOt 1 - Encargos previdenctirips a FSTSlaqueles estabelecidos pela.Legislaclio vagente e Incidentes sobre a remuneração) Valor OK)
A
B
C lENAI

INSS [ 20,00% R$ 886,90
I SESI OU SESC

OU SENAC
! 1,50% R$ 66,52

1,00% R$ 44,35
D !INCRA 0,20% R$ 8,87
E !Salário Educação 2,50% R$ 110,86
F '[[_FGTS
G
H I

-F
8,00% R$ 354,76

, Seg. acid de trabalho/SAT (CalculonRATxFAP) :RAT [3% - I PAP
SEBRAE

1,45 I 4,35% R$ 192,86_L
I 0,60% R$ 26,61

:TOTAL (4.1) I 38,15% R$ 1.691,73
III SubmOdulo 4.2 - 13 Salário a adlcional de ferias • •

A :135 salário 8,33% 65406,54
Valor (RS)

B , Adicional de férias 0,00% R$
'Subtotal 8,33% R$ 406,54

C Incidência do submitidulo 4.1 sobre 135 salário e adicional de ferias 3,18% R$ 155,09
1 I TOTAL (4.2) I 11,51% R$ 561,63

1...3.1 Submódulo 4.3 - Afastamento maternidade
A •Afastamento maternidade 0,35 R

ValorAS)
17,08

B ' Incidência do submgclulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,13% R$ 6,52
I TOTAL (4.3) I 0,48% R$ 23,60

4.4 I
A •

Submddulo4.4 - Provisão para resclao Valor (6$)
Aviso Prévio indenizado' 1_ 1,00% R$ 48,80

B f ncidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C I Muha do FGTS do aviso prévio indenizado
D . Aviso prévio trabalhado

1
0,08%
0,24%

R$
R$

3,90
11,71

0,30% R$ 14,64
E [ incidência do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,11% R$ 5,59
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado I 0,11% R$ 5,37

!TOTAL (.4.4) I 1,84% RS 90,02

A ,Férias
8 .
C '

SubmOdulo 4.5 -Custo de Reposição do Profissional ausente Vakir (R$) "''''
_ _ [

Ausência por doença
Licença Paternidade

12,10% 
0,83%
0,16%

R$
R$
R$

590,53 
40,51
7,81

12 Ausências Legais 0,00% R$
E Ausência por acidente de trabalho
F Outros (especificar)

1,40%
0,00%

R$
R$

68,33
-

'Subtotal 14,49% R$ 707,18
G : Incidência do subm6dulo 4.1 sobre o Custo Reposição 5,53% R$ 269,78

I TOTAL (4.5) 20,02% R$ 976,96
TOTAL MODULO 4 - (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5) s 15* R$ 3.343,94

TOTAL GERAL - MODULO 1 + 2 + 3 + 4 R$ 9.473,39
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MÓDULOS : CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 ICustos Indiretos, Lucro e Tributos Valor R$
A Custos Indiretos - (despesas operacionais administrativas) 9,00%

Subtotal
R$ 85260
R$ 10.325,99

B Lucro 6,00% R$ 619,56
. i

C Tributos
.I Base de cálculo (MODULO 1 + 2 + 3 + 4 + Custos indiretos • Lucro)

Subtotal I R$ 10.945,55

, R$ 10.945,55
Cl. Tributo Municipal 155

ISS 3,00%
' C2. Tributos Federais -,

COFINS 3,00%

R$ 359,46

R$ 359,46
IRRI/CSSL 2,00% R$ 239,64

PIS 0,65% R$ 77,88
TOTAL TRIBUTOS 8,65% R$ 1.036,44

TOTAL MÓDULOS5 100,00% 0,9135 R$
TOTAL GERAL - MÓDULO 1+ 2 + 3 « 4 + 5 R$ 11.981,99

ANEXO Ill-B - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO
Mio-de-Obra vinculada A execucio contratual.(vaior por empregado) .Valor ES

A Módulo 1 - Remuneraçâo R$ 4.880,45
EI
C
D

Modulo 2- Beneficios mensais e diários ,
I—Módulo 3 - Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) --

Módulo 4 -Encargos sociais e trabalhistas i 72,00%

R$ 1.005,00
8$ 244,00
R$ 3.343,94

I Subtotal (A + B « C + D) R$ 9.473,39
E Módulo 5 - Custos indiretos, Lucro e Tributos 21,65% R$ 2.508,61

I Valor total do posto R$ 11.981,99

CALCULO VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO

CALCULO VALE TRANSPORTE

VALOR QTDE/DIA i C1TDE/MES i TOTAL
RS 3,95 2 30 85 237,00

CALCULO VALE ALIMENTAÇÃO (CONFORME CCT)

TVALOR CETOE/DIAS 4, El DE/MES -, ' TOTAL. 4
R$ 28,40 1 15 2 ; 8$ 852,00

Salário Base TOTAL
R 3.354,00 6 R$ 201,24

TOTAL % TOTAL ,
R$ RszoiLL 20,00 1 R$ 170401

BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃOBENEFÍCIO VALE TRANSPORTE
R 37,00j R$ 201,24 II R$ 3S,76 R 852,00 R$ 170,40 LR$ 681,60
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS CONFORME IN SLTI/MPOG n2 02/2008, de 30/04/2008 e alter*"

EMPRESA INTERSEPT VIGILA

CNPJ 08.282.615/0001-60

ANEXO Ill - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Ng PROCESSO
LICITAÇÃO Ng

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)
A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA(dia/mês/ano):
B MUNICÍPIO/UF
C CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/ANO
D UNIDADE DE MEDIDA
E QUANTIDADE A CONTRATAR
F ,N° DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

ANEXO Ill-A - MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL
1 TIPO DE SERVIÇO vinculado à execução do Contrato
2
3
4

SALÁRIO
CATEGORIA PROFISSIONAL (vinculada à execução contratual)
DATA-BASE DA CATEGORIA (dias/mês/ano)

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
A
B
C
D
E 1 Hora
F
G .DSR

Composição ,da remuneração
Salário Base
Feriado trabalhado
Intrajornada
Adicional noturno

noturna reduzida
fAdicional de periculosidade

Total Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2
A
B
C
D
E
F
G
H

Benefícios mensais e diários (descontados os valores eventualmente pagos pelo empregado)
Transporte
Auxílio Alimentação (vales)
Assistência médica e familiar
Fundo de Formação Profissional
Auxilio creche

1 Seguro de vida
Auxilio funeral
Reciclagem

ITotal de Benefícios mensais e diários
MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

Insumos diversos
A Uniformes

I B Exame Demissional e Adm
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C Equipamentos
D Armamento

Total de Insumos diversos (por empregado)
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciái-ios e FGTS (aqueles estabelecidos pela legislação vigente e incident(
, INSS
' SESI OU SESC
1 SENAI OU SENAC
1INCRA
'Salário Educação
FGTS

TSeg. acid. de trabalho/SAT (Cálculo=RATxFAP) 1RAT
.SEBRAE

_1 3%

TOTAL (4.1)

4:LISubmódulo 4.2 - 1„39 Salário e adicional de férias
A 1 139 salário
B Adicional de férias

Subtotal
C Incidência do submódulo 4.1 sobre 139 salário e adicional de férias

TOTAL (4.2)
411

A
Submódulo 4.3 - Afastamento maternidade

'Afastamento maternidade
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

1 TOTAL (4.3)
4.4

_L

C
D
E
F

Submódulo 4 4 - Provisão para rescisão
Aviso Prévio indenizado

,Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS do aviso prévio indenizadoi
Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado
Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

TOTAL (.4.4)
4.5
A
B
C
D
E

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional ausente
Férias
Ausência por doença

1Licença Paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho

F Outros (especificar)
Subtotal

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo Reposição
TOTAL (4.5)
TOTAL MODULO 4 - (4.1 + 4.2 + 4.3 +4.4 + 4.5)

MODULO 5 : CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Lucro e Tributos
A Custos Indiretos - (despesas operacionais administrativas

B Lucro

C Tributos
Base de cálculo (MODULO 1 + 2 + 3 + 4 + Custos indiretos + Lucro)
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Cl. Tributo Municipal ISS
ISS

C2. Tributos Federais
CO FINS

IRPJ/CSSL
PIS

TOTAL MÓDULO 5

ANEXO Ill-B - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO
Mao-de-Obra vinculada a execqao contratual (valor por empregado)

A
B
C
D

Módulo 1 - Remuneração
Módulo 2 - Benefícios mensais e diários
Módulo 3 - Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

e outros)

Subtotal (A + B + C + D)
E Módulo 5 - Custos indiretos, Lucro e Tributos

I Valor total do posto

CALCULO VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO

CALCULO

VALOR
3,95

Salário Base
1.677,00

BENEFfC10 VALE

VALE TRANSPORTE

QTDE/DIA
2

%
6

TRANSPORTE

QTDE/MÊS
44

TOTAL

TOTAL
173,80

CALCULC

VALOR
R$ 28,40

TOTAL
R$ 100,62 624,80

173,80 R$ 100,621 R$ 73,18 R$ 624,80

Alexandre Zanuzzo - Gerente Comercial/Licitações - Intersept
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'es e PORTARIA n° 07 de 09/03/2011

NCIA
VIGILANTE 44 HS COM

INTERVALO

TABELA COMERCIAL PARANA
Londrina - PR
SIN DESP 2017
Posto de serviço

1
12

VIGILANTE 44 HS COM INTERVALO
R$  1.677,00

VIGILANTE 44 HS COM INTERVALO
01/02/2017

Valor (R$)
R$ 1.677,00
R$
R$
R$
R$

30% R$ 503,10
R$

Su btota R$ 2.180,10
R$ 2.180,10

vide final desta planilha
vide final desta planilha

Valor (R$)
73,18

499,84
86,32

7,50
10,00
10,00

5,00
25,00

R$ 716,84

R$
R$

Valor (R$)
42,00
25,00
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R$
, R$

20,00
35,00

R$ 122,00

!s sobre a remunera0o) 1 Valor (R$)
20,00% $ 436,02
1,50% $ 32,70

_ 1,00% $ 21,80
0,20% R$ 4,36
2,50% R$ 54,50
8,00% R$ 174,41

FAP 1,45 4,35% R$ 94,81
0,60% R$ 13,08

38,15% I R$ 831,69
Valor(R$)

8,33% 1 $ 181,60
0,00% R$ -
8,33% R$ 181,60
3,18% R$ 69,28

11,51% R$ 250,88
Valor (RS)

0,35% R$ 7,63
' 0,13% R$ 2,91

0,48% R$ 10,54
valor (RS)

1,00% R$ 21,80
0,08% . R$ 1,74
0,24% R$ 5,23
0,30% R$ 6,54
0,11%

. 
R$ 2,50

0,11% R$ 2,40
1,84% , R$ 40,21

Valor (R$)
12,10% , $ 263,79
0,83% 4 R$ 18,09
0,16% -, R$ 3,49
0,00% _t' R$ -
1,40% 1 R$ 30,52
0,00% R$ -

14,49% R$ 315,90
5,53% R$ 120,51

1 20,02% R$ 436,41
ErIpAGOS'TOTAIS 72 R$ 1.569,73

TOTAL GERAL- MÓDULO 1 + 2 + 3 + 4 R$ 4.588,67

Valor R$
9,00% R$ 412,98

Subtotal R$ 5.001,65
6,00% R$ 300,10

Subtotal R$ 5.301,75

$ 5.301,75
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TOTAL TRIBUTOS

3,00%

3,00% R$
0,00% R$
0,65% R$
6,65% 1 R$

170,38

170,38

36,92
377.68

100,00% 1 0,9335 R$ -
TOTAL GERAL - MÓDULO 1+ 2 + 3 + 4 + 5 I R$ 5.679,43

Valor R$
R$ 2.180,10
R$ 716,84

, R$ 122,00
72,00% R$ 1.569,73

R$ 4.588,67
21,65% i R$ 1.090,76

I R$ 5.679,43

1VALE ALIMENTAÇÃO
QTDE/DIAS

22

%
20,00

3ENEFÍCIO VALE

(CONFORME CCT)
QTDE/M ES TOTAL

1 R$ 624,80

TOTAL iR$ 124,96

ALIMENTAÇÃO
R$ 124,96 I R$ 499,84 I

72,00%
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BRASIL Serviços Barra GovBr
(HTTP://BRASIL.GOV.BR)

ACESSIBILIDADE VINDEX.PHP/ACESSIBILIDADE)
A I Te• ,f-NA IT, A

Portal de Compras
GOVERNO FEDERAL

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/)

Buscar no portal

Perguntas frequentes (/index.php/perguntas-frequentes) I Posso ajudar? (/index.php/posso-ajudar)

BOAS-VINDAS (/INDEX.PHP) INSTITUCIONAL GESTOR PÚBLICO FORNECEDORES VINDEX.PHP/2013- TRANSPARÊNCIA (/INDEX.PHP/2013-

PAGINA INICIAL (/INDEX.PHP) > VALORES LIMITES E CADERNOS TÉCNICOS (/INDEX.PHP/CADERNOS-TECNICOS-E-VALORES-LIMITES) > GESTOR PÚBLICO (/INDEX.PHP/CADERNOS-
TECNICOS-E-VALORES-LIMITES/58-GESTOR-DE-COMPRAS) > VALORES LIMITES E CADERNOS TÉCNICOS (/INDEx.PHP/CADERNOS-TECNICOS-E-VALORES-LIMITES/83-GESTOR-DE-
COMPRAS/CADERNOS-TECNICOS-E-VALORES-LIMITES) > PARANÁ

Li MENU

Paraná (/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites/83-
gestor-de-compras/cadernos-tecnicos-e-valores-limites/468-
parana)

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria de Gestão

- CADERNO TÉCNICO

• LIMPEZA 2018 (/images/conteudo/ArquivosCGNOR/Cadernostecnicos/Cadernos2018/CT_LIM_PR_2018_v2.pdf)
• VIGILANCIA 2018 (/images/conteudo/ArquivosCGNOR/Cadernostecnicos/Cadernos2018/CT_VIG_PR_2018_C.pdf)

VALORES LIMITES DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA - PARANÁ

VIGILÂNCIA

Valores limites Mínimos e Máximos para a
Contratação de Serviços de Vigilância — (R$)

08/06/2018

Unidade Posto 12X36 h Posto 12X36 h Posto 44 h

da
DIURNO NOTURNO SEMANAIS

Federação Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

PR R$ 11.913,63 R$ 12.947,95 R$ 13.135,44 R$ 14.276,60 R$ 6.547,42 R$ 7.188,08
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Estudo sabre a COrnSIÇ.. o dos

Custos dos Valores Limites

Serviços de Vigilância

Unidade da Federação

PARANÁ
2018
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MINISTÉRIO CO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SEGES — MP — Caderno Técnico — Vigilância — Paraná

APRESENTAÇÃO

0 presente documento apresenta a metodologia utilizada para determinação dos valores

limites para a contratação dos serviços de vigilância no âmbito da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional para cada unidade da federação.

A fixação dos valores limites para os serviços de vigilância e os estudos de fatores de
formação de custos para o estabelecimento de preços mínimos e máximos são balizados em

conformidade com a legislação trabalhista, tributária e previdenciária, bem como na Convenção

Coletiva de Trabalho e nos dados estatísticos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED/MTE), da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), do Registro Civil (IBGE) e, ainda, estatísticas sobre saúde

e segurança do trabalhador disponibilizadas pelo INSS. Alguns fatores foram estabelecidos com

base nos estudos da Fundação Instituto de Administração - FIA, dentre eles, o salário do supervisor.

0 presente documento encontra-se organizado nas seguintes seções:

a) Valor publicado no Portal de Compras do Governo Federal; e

b) Memória de cálculo do estudo — planilha de cálculo detalhada a partir da qual foram

obtidos os valores limites com os parâmetros do cenário máximo e minim.

3
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MINISTÉRIO CO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SEGES — MP — Caderno Técnico — Vigilância — Paraná

INTRODUÇÃO

Os valores limites para a contratação dos serviços de vigilância, estabelecidos pela Secretaria

de Gestão (SEGES), por meio da Portaria n°213, de 25 de setembro de 2017, consideram apenas as
condições ordinárias de contratação, não incluindo necessidades excepcionais na execução do
serviço que venham a representar custos adicionais para a contratação, observadas as

especificidades dos serviços regulamentados pelos órgãos competentes, nos termos da Lei n°

7.102/83.

Os valores limites consideram as seguintes escalas de trabalho:

I — Posto de Vigilância — 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sexta-
feira, envolvendo 1 (um) vigilante;

II — Posto de Vigilância — 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo

2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;

III — Posto de Vigilância — 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo,

envolvendo 2 (dois) vigilantes, em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas;

Tais valores não impedem a repactuação de preços que ocorrer durante a vigência contratual,

mas apenas demonstra as faixas referenciais de preços para nova contratação ou renovação de

contrato, tendo em vista que o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, assegura aos

contratados o direito de receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

Os valores mínimos estabelecidos nas Portarias da SEGES visam garantir a exequibilidade

da contratação, de modo que as propostas com preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão
comprovar sua exequibilidade, de forma inequívoca, sob pena de desclassificação, sem prejuízo do

disposto nos itens 9.4, 9.5 e 9,6 do anexo VII-A, da Instrução Normativa n° 5, de 26 de maio de

2017.

4
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTit0
SEGES — MP — Caderno Técnico — Vigilância — Parana

VIGFÂNCIA 2018

Unidade
da

Federação

Limites Mínimos e Máximo para
Contratação de Serviços de Vigilância R$

08/06/2018

Posto 12X36 h
DIURNO

Posto 12X36 h
NOTURNO

Posto 44 h
SEMANAIS

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

PR R$
11.913,63

R$
12.947,95

R$
13.135,44

R$
14.276,60

R$
6.547,42

R$
7.188,08
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

RELATÓRIO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

O  Departamento  de  Administração  Predial  enviou  termo  de  referência,

devidamente  fundamentado,  para  a  contratação  em  epígrafe.  Após  a  consolidação  desse

documento  (fls.  seq  1.1  e  1.2/  fls.  2-21),  ele  foi  encaminhado para  que  o  Departamento

Financeiro organizasse a planilha de custos e formação de preços (seq. 1.4/fl. 22). 

Recebida essa planilha (seq. 1.5/ fls. 23-36), o Departamento de Suprimentos e

Patrimônio  iniciou  a  pesquisa  de  preços  diretamente  com  fornecedores  e  por  meio  de

publicações oficiais (seq. 1.7/ fls. 38-75), que culminou nos valores apresentados na tabela de

preços em anexo.

Além disso, foi formulada a estimativa do valor da previsão de horas extras e

da previsão de demanda extraordinária de pessoal previstas nos itens 17 a 20 e 21 a 26 do

Termo de Referência, conforme a segunda tabela em anexo.

Diante disso, sugere-se a fixação de preço máximo equivalente à media de

preços obtida, nos termos da tabela abaixo, que resume a primeira tabela anexa:

Posto de Serviço Qtd de 
Vigilantes

Valor médio mensal

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ 18.308,14

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.

3 R$ 18.308,14

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda
a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$ 11.711,98

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 

2 (em
revezamento)

R$ 12.781,61

Total mensal R$ 61.109,87

Ao valor mensal acima deve ser somado o valor mensal de R$ 7.439,96,

referente  à  estimativa  de  horas  extraordinárias  e  de  demanda  extraordinária  de  pessoal,

conforme a segunda tabela anexa.
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O aceite desses termos implica contratação com preço máximo mensal de

R$  68.549,83  (sessenta  e  oito  mil,  quinhentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  oitenta  e  três

centavos),  que culminam no total  anual de R$ 822.597,96 (oitocentos  e vinte  e  dois mil,

quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos).

Assim, encaminha-se o processo para fixação do preço máximo. 

Londrina, 4 de dezembro de 2018.

 Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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TABELA DE VALORES OBTIDOS EM PESQUISA DE MERCADO: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Posto de Serviço
Orçamento  de  Empresas  (valor  mensal
total por posto)

Valores  limites  (mensais)  para  a
contratação do serviço de vigilância* Média

Intersept Fiel Vigilância valor mínimo valor máximo

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e
das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, 
atendido por 3 vigilantes

R$ 17.038,29 R$ 18.243,87 R$ 19.642,26 R$ 21.564,24 R$ 18.308,14

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 
20h, de segunda a sexta-feira, atendido por 3 
vigilantes.

R$ 17.038,29 R$ 18.243,87 R$ 19.642,26 R$ 21.564,24 R$ 18.308,14

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 
Posto atendido por 2 vigilantes em revezamento.

R$ 11.981,99 R$ 11.240,32 R$ 11.913,63 R$ 12.947,95 R$ 11.711,98

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 
Posto atendido por 2 vigilantes em revezamento.

R$ 13.038,35 R$ 12.171,05 R$ 13.135,44 R$ 14.276,60 R$ 12.781,61

Total geral mensal R$ 61.109,87

Total geral anual R$ 733.318,44
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Documento assinado eletronicamente, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e a Resolução nº 120 de 04/06/2018 da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

TERMO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

A partir das informações apresentadas no relatório de preços dos autos

em epígrafe, fixo como preço máximo, para contratação do serviço de vigilância patrimonial,

o valor de R$ 68.549,83 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e

três centavos), que culminam no total anual de R$ 822.597,96 (oitocentos e vinte e dois mil,

quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos).

O valor acima é composto pela soma do valor máximo mensal para o

serviço de vigilância (de R$ R$ 61.109,87) com a estimativa de horas extraordinárias e de

demanda extraordinária de pessoal (no valor mensal de R$ 7.439,96).

Londrina, 4 de dezembro de 2018.

Ailton Nantes
Presidente

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
://

w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

15
23

9 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

12
09

8

Assinado eletronicamente por:
-Ailton da Silva Nantes,Presidente da Câmara	 em 05-12-2018 às 15:35:48
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 366/2018 – DSP 
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro 
Assunto: Informação de dotação orçamentária atualizada – PA-DG nº. 62/2018 – Contratação do
serviço de vigilância patrimonial.

Londrina, 5 de dezembro de 2018.

Prezado,

Solicitamos  informação  de  dotação  orçamentária  e  saldo  atualizado  para

contratação  do  serviço  de  vigilância  patrimonial,  cujo  valor  anual  máximo  fixado  pela

Presidência foi de R$ 822.597,96 (oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais

e noventa e seis centavos).

Ficamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 05-12-2018 às 19:29:51
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CI. Nº 046/2018-FIN. Londrina, 06 de dezembro de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Saldo Orçamentário PA-DG nº 62/2018

Prezados,

Em  atenção  a  CI  nº  366/2018  –  DSP,  informamos  no  Quadro  abaixo  a
funcional programática e o saldo orçamentário a que se refere o Processo Administrativo -
DG nº 62/2018:

Funcional Programática: 01.010.01.031.0001.2001

Elementos de despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra

Saldo orçamentário em 3390.37: 201.242,52

Previsão orçamentária para o exercício de 2019: 1.900.000,00

Despesas empenhadas com processo de licitação no elemento de despesa: 1.558.757,48

Despesas empenhadas sem processo de licitação no elemento de despesa: 0,00

Atenciosamente,

Hermes de Faria Barbeta,
Gerente do Departamento Financeiro.

1

 

Câmara Municipal de Londrina 
Estado do Paraná 
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Assinado eletronicamente por:
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. XX/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Câmara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação na
modalidade pregão presencial do tipo menor preço  global mensal, visando a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância desarmada, cujas  despesas
correrão  por  conta  de  dotação  própria,  na  classificação: Funcional  programática:
01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

O procedimento licitatório  reger-se-á pela  Lei  10.520 de 17 de julho  de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa nº. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE VIGILÂNCIA DESARMADA.

PREÇO MÁXIMO:  R$  822.597,96  (OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL,  QUINHENTOS E

NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Atuará  como  Pregoeiro  do  presente  certame  o  servidor  Luiz  Fernando
Moraes Marendaz ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria nº. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio. 

Os envelopes serão abertos no dia xx de xxxxxx de 20xx, às 9h e 15min, na
sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza,  nº. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto,  com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

O  Edital  e  as  especificações  estarão  à  disposição  dos  interessados  no  site da  Câmara
Municipal  de  Londrina:  http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx  -  “Licitações”,  ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

O Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local – gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13H ÀS

18H): FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1273) E LUIZ MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I – DO OBJETO

1 O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de vigilância patrimonial desarmada para atender às necessidades da Câmara
Municipal de Londrina.

2 O preço máximo da presente licitação é de R$ 822.597,96 (Oitocentos e vinte e dois
mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) e corresponde à soma
do preço máximo total definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o valor estimado
referente à previsão de horas extras anuais e da previsão de demanda extraordinária de
pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste
edital).

2.1 O valor da previsão anual para horas extras e para demanda extraordinária de pessoal
é de R$ 89.279,52 (Oitenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e
dois centavos) e foi obtido com base no preço máximo do serviço regular definido na
tabela do subitem 2.3 abaixo, multiplicando-se o valor/hora pela quantidade estimada
de horas extras definida nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste
edital).

2.2 O  preço  total  da  contratação  será  formado  pela  soma  da  proposta  da  empresa
Contratada com o valor das horas extras estimadas obtido pela Contratante a partir da
Planilha de Custos e Formação de Preços final apresentada pela Contratada.

2.3  O preço máximo a ser pago pelos serviços obedecerá aos seguintes parâmetros:

Posto de Serviço Quantidade de
Vigilantes

Valor mensal

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ 18.308,14

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.

3 R$ 18.308,14

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda
a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$ 11.711,98

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 

2 (em
revezamento)

R$ 12.781,61

Valor máximo mensal R$ 61.109,87

Valor máximo anual R$ 733.318,44

3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo X deste Edital).
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3.1 O início da prestação de serviços será em 1º de fevereiro de 2018.

SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 –
Locação de mão de obra.

SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

6 É vedada a participação nesta licitação de:

6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
6.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
6.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
6.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

6.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
6.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei  Municipal  4.928/1992  -  Estatuto  do  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina – PR.

6.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

6.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.9 Sociedades cooperativas.

SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO

7 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,  na data, horário e local
indicados  no  preâmbulo  deste  Edital,  quando  o  representante  do  licitante  deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

7.1 Fora  de  qualquer  envelope,  para  imediata  apresentação  na  ocasião  do
credenciamento:
7.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;

________________________________________________________________
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7.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em
nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);

7.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação
do Edital (Anexo III).

7.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá
constar também:
7.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
7.2.2 Certidão  emitida  pela  Junta  Comercial,  conforme  o  art.  8°  da  Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

7.3 O envelope nº. 1 (Proposta); 
7.4 O envelope nº. 2 (Documentação).

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO

8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

9 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste  Edital,  apresentar-se  ao  Pregoeiro  para  efetuar  seu  credenciamento  como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

10 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

10.1O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

10.2O  documento  do  subitem anterior,  acompanhado  de  procuração  por  instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

11 Cada  credenciado  poderá  representar  apenas  uma empresa  licitante  e  cada  empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

12 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

12.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
12.2 A desistência das propostas apresentadas.

________________________________________________________________
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SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

13 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

13.1“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope nº1: Proposta,  Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]”.

13.2“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope  nº2:  Documentação,  Proponente  (nome da  empresa),  CNPJ:  [CNPJ da
empresa licitante]”.

14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

14.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
14.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
14.1.2 A declaração de  que  a  empresa  cumpre  com todos  os  requisitos  de

habilitação do Edital (anexo III);
14.1.3 A declaração  e  de  que  se  enquadra  como  Microempresa  (ME)  ou

Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP)  (Anexo  IV),  acompanhada  da  certidão  da
Junta Comercial, 

14.2Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição. 

14.3O invólucro  único deve  ser  endereçado diretamente à  Comissão,  com a seguinte
identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do
pregão]/[ano],  Sessão  em  [data  da  sessão,  com  dia,  mês  e  ano],  às  [hora  da
realização da sessão]”.

14.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

15 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre,  carimbo ou outra  inscrição que a caracterize),  em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras,  datada,  assinada,  e  rubricada  em todas  as  suas  folhas  pelo  licitante  ou seu
representante, e devem apresentar: 

15.1As  características  do  objeto  de  forma  clara  e  precisa  e  todas  as  informações
necessárias  para  verificação  da  adequação  da  cotação  com o objeto  do  certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

15.2O preço em algarismo, unitário e global, expresso em moeda corrente nacional (real),
no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual,
tais  como  despesas  com  impostos,  taxas,  materiais,  equipamentos,  uniformes,
encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais  e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara
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Municipal de Londrina, dos materiais, uniformes e equipamentos.

16 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:

16.1Planilha de custos e formação de preços, que será disponibilizada para download,
onde conste necessariamente o custo unitário de mão de obra (valor unitário homem/
mês), fundamental para a revisão do preço, estimativa de custo e outros detalhes que
forem necessários à prestação do serviço, levando-se em conta o período mensal.
16.1.1 A planilha a ser utilizada é a do Anexo VI deste Edital estará disponível no

endereço  eletrônico  …..…………... ou  no  endereço
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml  no  campo  próprio  do
Pregão Presencial nº XX/2018, e corresponde à Planilha constante da Instrução
Normativa  nº  05/2017,  sendo de  total  responsabilidade  da  empresa  o  seu
preenchimento.

16.1.2 No  Anexo  VII  deste  Edital  constam orientações  gerais  para  o  auxílio  no
preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços e apresentação da
proposta.

16.1.3 As licitantes poderão incluir  nas planilhas de custos e formação de preços
novos itens que sejam essenciais à demonstração do preço proposto, bem como
deverão incluir itens obrigatórios pela Convenção Coletiva de Trabalho ou pela
legislação  que  eventualmente  não  constem  no  modelo  disponibilizado  para
download. 

16.1.4 Na  formulação  de  sua  proposta,  a  empresa  deverá  observar  o  regime  de
tributação a que estará submetida durante a execução do contrato, considerando
inclusive as possíveis alterações com o novo faturamento decorrente de eventual
contratação.

16.2A indicação dos componentes do preço que consistam em custos não renováveis,
que serão pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, a fim de serem
eliminados  quando  da  possível  prorrogação  da  vigência  do  contrato,  conforme
orientações do Anexo VII do Edital

16.3Documento  hábil  da  Previdência  Social  que  demonstre  o  multiplicador  do  Fator
Acidentário de Prevenção – FAP.

16.4 A indicação da Convenção Coletivas que embasaram a proposta.
16.5O Atestado de Vistoria referido no final da Seção I do Termo de Referência ou a

declaração correlata (modelo do Anexo V).
16.6Declaração de que o licitante  possui  ou que instalará  escritório no Município de

Londrina-PR, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a
partir da vigência do contrato.

17 A apresentação da proposta implica:

17.1O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
17.2Validade  de  90  (noventa)  dias,  se  outra,  de  maior  prazo,  não  for  designada  na

proposta; 
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17.3Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas
condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

17.4Submissão  ao  regime  de  penalidades  estabelecido  na  minuta  do  Contrato
Administrativo (Anexo X), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada.

18 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os  interessados,  desde  que  não  haja  comprometimento  de  interesse  da  Câmara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

19 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o  intuito  de  esclarecer  dúvidas  quanto  à  adequação  do  objeto  apresentado  na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

20 Em  hipótese  alguma  poderá  haver  alteração  no  conteúdo  da  proposta  apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

21 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO  VII  –  DA  CLASSIFICAÇÃO,  DA  ANÁLISE  PRELIMINAR  DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

22 O  Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificará  aquelas  que  não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam  omissas,  apresentem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento.

23 A compatibilidade  do  objeto  será  verificada  em  face  das  exigências  mínimas  de
especificação impostas às propostas e,  ainda,  pela  inexistência  de qualquer  alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

24 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

24.1Caso não haja  no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior,  serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três). 

24.2Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.
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25 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

26 O julgamento será realizado pelo valor  global  mensal  e somente serão aceitas  duas
casas decimais.

27 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

28 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII  –  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

29 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar  123/2006  (Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e  da  Empresa  de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances. 

30 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado  em  primeiro  lugar,  no  prazo  de  5  minutos,  passando,  se  assim  a
Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  proceder,  à  condição  de  primeira
colocada.

31 A  não  apresentação  da  proposta  indicada  acima  implicará  decadência  do  direito
conferido  pela  Lei  Complementar  123/2006,  sendo  convocadas  as  demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

32 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

33 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras
colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para enviar a planilha de custo e composição
de preço devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances.

33.1A nova planilha poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as originais
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sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.
33.2Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunião, convocando os

licitantes.
33.3O não  encaminhamento  da  planilha  recomposta  implicará  na  desclassificação  da

licitante.
33.4O Pregoeiro poderá requerer a apresentação, junto com a nova planilha, de cópia

da(s)  Convenção(ões)  Coletiva(s)  de  Trabalho  que  embasaram  a  proposta  da
licitante.

34 O  Pregoeiro  examinará  a  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à
exequibilidade, ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

35 Erros  no  preenchimento  da  Planilha  não  constituem  motivo  suficiente  para  a
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar
com todos os custos da contratação.

36 Será desclassificada a proposta final que:

36.1Contenha vícios ou ilegalidades.
36.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
36.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
36.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
36.5Apresentar  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim considerados  aqueles  que,

comprovadamente,  forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

36.6Não vier  a  comprovar  sua  exequibilidade,  em especial  em relação ao  preço e  à
produtividade apresentada.

37 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

38 Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

39 Se a  proposta  não for  aceitável,  o  pregoeiro examinará  as  ofertas  subsequentes  e  a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

40 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações: 

40.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
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40.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em
caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar. 

41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua  substância,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  na  Ata  da  Sessão  e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

42 Aceita  a  proposta  classificada  em primeiro  lugar  o  licitante  deverá  comprovar  sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO

43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº.  2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora  do prazo de vigência,  ressalvadas  as  faculdades  conferidas  pelo art.  43 da Lei
Complementar nº 123/2006.

45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

46 Para  a  habilitação  jurídica  deve-se  apresentar  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato
social  em  vigor  e  atualizado  (original  e  todas  as  alterações  ou  consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

46.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos,  é facultada a não
apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

47.1Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Federal  e  Seguridade  Social  (Certidão
Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);

47.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
47.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
47.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal – CEF); 

47.5Prova de inexistência  de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,  por
meio  da  apresentação  da  certidão  negativa,  nos  termos  do  art.  642-A da  CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).
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48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:

48.1Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial  ou Extrajudicial  expedida
pelo cartório distribuidor da sede do licitante.

48.2Balanço patrimonial  registrado e  demonstrações  contábeis  do  exercício  social  de
2017, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de  3  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da  proposta,  para  atendimento  dos
seguintes requisitos: 
48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de

Liquidez  Geral,  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
calculados conforme as seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
LG (Liquidez Geral) = -----------------------------------------------------------

 Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Ativo Total
SG (Solvência Geral) = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Circulante

LC (Liquidez Corrente) = -------------------------------------------------------
Passivo Circulante

48.2.2 Capital Circulante Líquido ou Capital  de Giro (Ativo Circulante – Passivo
Circulante)  de,  no  mínimo,  16,66%  (dezesseis  inteiros  e  sessenta  e  seis
centésimos por cento) do valor máximo da contratação; e

48.2.3 Comprovação  de  patrimônio  líquido  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial  e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.

48.3Declaração  do  licitante,  acompanhada  da  relação  de  compromissos  assumidos,
conforme modelo  constante  do  Anexo  VIII  de  que  um doze  avos  dos  contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data
apresentação  da  proposta  não  é  superior  ao  patrimônio  líquido  do  licitante  que
poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c” acima, observados os seguintes
requisitos:
48.3.1 A declaração  deve  ser  acompanhada  da  Demonstração  do  Resultado  do

Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e
48.3.2 Caso  a  diferença  entre  a  declaração  e  a  receita  bruta  discriminada  na

Demonstração do Resultado do Exercício  (DRE)  apresentada  seja  superior  a
10% (dez por cento),  para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar
justificativas. 
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48.4A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 e 48.3 por
meio de apresentação de memória de cálculo.

49 Para  a  qualificação  técnica a  empresa  deverá  apresentar  atestado  de  capacidade
técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que
a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação.

49.1Para  a  aferição da compatibilidade com relação às  características,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços de vigilância patrimonial, com cessão de mão
de obra e dedicação exclusiva.

49.2Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  à  quantidade,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços referidos no item anterior com a alocação de
mão de obra de, no mínimo, 10 vigilantes (quantidade equivalente à da contratação).

49.3Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  ao  prazo,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços terceirizados pelo período mínimo de 3 (três)
anos (comprovação de experiência mínima de 3 anos).
49.3.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não

contínuos,  para  fins  da  comprovação  do  período  mínimo  de  prestação  dos
serviços, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

49.4Para a aferição do quantitativo, será aceito o somatório de atestados que comprovem
que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o
objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.
49.4.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não

contínuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo
obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

49.5Somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a  conclusão  do  contrato  ou  se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.

49.6Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante,
pois  essa situação se equivale,  para fins  de comprovação de capacidade  técnico-
operacional, a uma única contratação.

49.7Os requisitos de tempo e de quantidade serão contados de modo que em cada mês
dos 3 (três) anos exigidos, ainda que de modo interrupto, a empresa tenha gerenciado
o quantitativo mínimo previsto no item 49.2 do Edital.

49.8O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade  dos  atestados  solicitados,  apresentando,  dentre  outros  documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local
em que foram prestados os serviços.

49.9Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa jurídica
emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual,
com  data  de  início  e  de  término  da  execução  dos  serviços,  o  quantitativo  de
funcionários alocados, descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho
do licitante.
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50 Serão ainda exigidos:

50.1Para fins de comprovação de requisitos previstos em lei especial (Art. 14, I da Lei
7.102/1983):  Comprovante  da  Autorização  de  Funcionamento  ou  Revisão  da
Autorização de Funcionamento, concedido pelo Ministério da Justiça, nos termos da
lei (Art. 20 da Lei 7.102/1983 e art. 32 do Decreto n.º 89.056/1983).

50.2Declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo IX deste
Edital.

51 Os documentos,  com exceção daqueles que contenham determinação específica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por  tabelião  ou  por  integrante  da  Equipe  de  Apoio  do  Pregoeiro,  por  servidor  do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

52 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição
na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  será  assegurado  o  prazo  de  5
(cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

52.1A não  inserção  da  certidão  no  envelope  de  habilitação,  mesmo  que  apresente
restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

52.2Caso a empresa não se regularize,  poderá a Câmara Municipal de Londrina,  sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

53 Os documentos  emitidos  via  internet estão  sujeitos  à  confirmação no site  do órgão
emissor.

54 As  certidões  ou  certificados  que  não  contenham  prazo  de  validade  somente  serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para  o  recebimento  das  propostas,  ressalvado  o  ato  constitutivo,  cuja  aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO XI – DOS RECURSOS

55 Declarado  o  licitante  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias  para  a  apresentação  das  razões  do  recurso,  os  demais  licitantes  consideram-se
desde  logo  intimados  para  apresentar  contrarrazões  em  igual  número  de  dias,  que
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começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

57 Não serão conhecidos:

57.1O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

57.2O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo. 

57.3Os recursos imotivados ou insubsistentes. 

58 As  razões  recursais  podem  ser  enviadas  via  fac-símile  ou  no  e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro  poderá  reconsiderar  sua decisão ou encaminhar  os  autos,  com as  devidas
informações,  para  a  análise  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

60 O provimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

SEÇÃO  XII  –  DA  ADJUDICAÇÃO  DO  OBJETO  E  HOMOLOGAÇÃO  DO
PROCEDIMENTO

61 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor: 

61.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
61.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

62 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas: 

62.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
62.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006. 
62.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.
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63 Constatado  o  impedimento  de  licitar,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,
verificará  sua  aceitabilidade  e  procederá  à  habilitação  do  proponente,  e  assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

64 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais  licitantes,  pelo  prazo  de  15  (quinze)  dias  corridos  após  a  homologação  do
certame.

65 Encerrado  o  prazo  do item anterior,  automaticamente  se  dará  início  ao  prazo  de  5
(cinco)  dias  corridos  para  os  interessados  retirarem  a  documentação,  sob  pena  de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO  XIII  –  DA FORMALIZAÇÃO  E  DO  CONTEÚDO  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO

66 Após  a  homologação  do  certame,  o  vencedor  será  convocado  para,  no  prazo  de  5
(cinco) dias, assinar o Contrato Administrativo (Anexo X deste edital).

67 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

68 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002. 

68.1O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar  documentação falsa  exigida para o certame ou se comportar  de modo
inidôneo.

69 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo
X),  partes  integrantes  do  presente  Edital,  a  disciplina  detalhada  sobre:  vigência  do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e  condições  de  pagamento,  rescisões,  obrigações  das  partes,  fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

70 Qualquer  cidadão é  parte  legítima para impugnar  edital  de licitação,  cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
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propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

70.1A impugnação  protocolada  intempestivamente  será  admitida  como  exercício  do
direito de petição.

70.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

71 Qualquer  modificação  no  Edital  exige  divulgação  pelo  mesmo  instrumento  de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

72 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

73 Todos  os  fechos  de  envelopes,  documentos  e  propostas  serão  necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

74 Se  não  houver  expediente  ou  se  ocorrer  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil  subsequente,  no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

75 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

76 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

77 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

78 As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

79 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
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ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  ato  escrito  e
devidamente fundamentado.

80 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal  de Londrina não será,  em nenhum caso,  responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

81 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina. 

82 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XV – DOS ANEXOS

83 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

83.1Anexo I: Termo de Referência;
83.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
83.3Anexo  III:  Modelo  declaração  de  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  do

Edital;
83.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
83.5Anexo  V:  Modelo  de  declaração  de  suficiência  dos  elementos  apresentados  pela

CML para o correto dimensionamento da proposta;
83.6Anexo VI: Modelo de Planilhas de Custos e Composição de Preços;
83.7Anexo VII: Orientações gerais acerca do preenchimento das Planilhas de Custos e

Formação de Preços e de apresentação das propostas.
83.8Anexo VIII: Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada

e a Administração Pública
83.9Anexo IX: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº

9.854/99);
83.10 Anexo X: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 5 de dezembro de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I - DO OBJETO

1 A presente  licitação  tem  como  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação de serviços de vigilância desarmada, para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Londrina.

2 O  serviço  de  vigilância  patrimonial  compreende  a  alocação  de  mão  de  obra  pela
Contratada  e  o  fornecimento  de  todos  os  equipamentos  e  materiais  necessários
especificados neste Termo de Referência.

2.1 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
2.1.1 Posto de vigilância, atendido por  3 (três) vigilantes, com carga horária de 08

horas diárias, compreendidas das 8 às 12h e das 14 às 18h, de Segunda a Sexta-
feira – Total de 40 horas semanais.

2.1.2 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08
horas diárias, compreendidas entre 11:30 às 20 h de Segunda a Sexta-feira –
Total de 40 horas semanais.

2.1.3 Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas, compreendidas das 8 às 20h, de
Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36
horas.

2.1.4 Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas, compreendidas das 20 às 8h,
de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36
horas.

3 Quadro-resumo da descrição dos postos e da quantidade de vigilantes por posto:

Posto Descrição Quantidade de
Vigilantes por

Posto

1 Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a
sexta-feira.

3

2 Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira. 3

3 Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em
turnos de 12x36 horas.

2

4 Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em
turnos de 12x36 horas.

2
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4 Considerando que a carga horária do postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2 totaliza
40 horas semanais, o Departamento de Administração Predial, por meio do fiscal da
execução do contrato, elaborará escala que deverá ser cumprida pelos vigilantes dos
postos indicados de modo a totalizar 44 horas semanais, carga horária base da categoria.

4.1 A escala determinará que os vigilantes trabalhem as 4 (quatro) horas restantes ao
longo da semana ou, eventualmente, aos sábados.

5 A carga horária do posto indicado no subitem 2.1.2 já inclui um intervalo intrajornada
de 30 minutos que deverá ser realizado de maneira não concomitante por vigilante do
referido posto. 

6 A prestação do serviço deverá ser iniciada em 1º de fevereiro de 2019.

6.1 Caso não haja tempo hábil,  justificado pela Contratada e aceito pela Contratante,
nova data de início será indicada.

7 O total de quantitativo de mão de obra que deverá ser alocado deverá ser de 10 (dez)
vigilantes, incluindo os envolvidos nos turnos de 12x36 horas.

7.1 Da quantidade de vigilantes especificada nos postos indicados nos subitens 2.1.1 e
2.1.2, 1 (um) vigilante deverá ser do sexo feminino. 

8 A empresa proponente deverá apresentar em sua proposta uma Planilha de Custos e
Formação de Preços para cada posto de serviço.

9 A prestação dos serviços se dará no prédio e dependências da Câmara Municipal de
Londrina.

10 Fica  facultado  às  empresas  interessadas  em  oferecer  proposta  visitar  e  vistoriar  as
dependências da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com o
objetivo de proporcionar o conhecimento necessário à elaboração da proposta.

10.1As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial,
pelo telefone (43) 3374-1253, se segunda à sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão
acompanhadas pela servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito.

10.2À empresa que realizar a visita e vistoria será fornecido atestado, em que constará a
identificação  da  empresa  (Razão  social  e  CNPJ),  o  nome  do  representante  que
realizou a visita/vistoria, a indicação das dependências da Câmara Municipal o local
vistoriado,  a  data  da vistoria  e  o  nome do servidor  da CML que acompanhou a
vistoria.

10.3O atestado deverá ser anexado à proposta de preços da empresa.

11 A empresa que não realizar a visita e a vistoria do local da prestação dos serviços deverá
apresentar  declaração  de  que  os  elementos  fornecidos  pela  Câmara  Municipal  de
Londrina  foram  suficientes  para  o  correto  dimensionamento  dos  serviços  a  serem
prestados,  bem  como  para  o  levantamento  dos  materiais  e  equipamentos  a  serem
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fornecidos (modelo Anexo V).

11.1A declaração deverá ser anexada à proposta escrita apresentada pela empresa.

SEÇÃO II - DA JUSTIFICATIVA

12 A contratação dos serviços aqui descritos se justifica pela necessidade de proteger o
patrimônio público, aliado ao término da vigência do Contrato vigente.

13 Para  proporcionar  níveis  adequados  de  segurança  para  o  desenvolvimento  das
atividades rotineiras da Câmara Municipal de Londrina, faz-se necessário a ampliação
do efetivo  de  vigilantes  terceirizados,  em relação ao  contrato  vigente,  em razão do
aumento  do  fluxo  de  pessoas  no  período  matutino  e  também  para  melhorar  o
atendimento nos dias em que há sessão na Câmara.

14 A exigência de que haja, ao menos, 1 (uma) vigilante do sexo feminino (subitem 6.1), se
deve  ao  fato  de  diariamente  circularem nas  dependências  da  Câmara  Municipal  de
Londrina muitas visitantes e servidoras e se destina a evitar constrangimentos no caso
de controle de tumulto, revistas e vistoria em banheiro feminino, por exemplo.

SEÇÃO III - DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NÃO ARMADA

15 O serviço de vigilância patrimonial será prestado pela Contratada por meio de mão de
obra especializada (vigilantes).

16 São atribuições dos vigilantes: 

16.1Exercer  a  vigilância  e  proteção  de  seu  posto  de  serviço  e  das  áreas  sob  sua
responsabilidade, bem como dos bens móveis existentes.

16.2Manter a atenção, observando o fluxo de pessoas e materiais que passam pelo seu
posto.

16.3Auxiliar no controle da entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que
os bens patrimoniais sob o domínio do Contratante somente serão liberados depois
de  vistoriados  e  mediante  apresentação  do  formulário  próprio,  definido  pelo
departamento competente da Contratante.

16.4Fiscalizar o ingresso de membros e servidores após o horário de expediente e nos
feriados e finais de semana, efetuando o registro em livro próprio.

16.5Fiscalizar  a  entrada  de  cessionários  e  prestadores  de  serviço  após  o  horário  de
expediente do contratante e nos feriados e finais de semana, impedindo a entrada
sem a devida autorização e registro.

16.6Permitir  o  ingresso  às  instalações,  prestando  informações  de  caráter  genérico  ao
público.

16.7Permitir  aos  portadores  de  deficiência  física  acesso  aos  elevadores,  procurando
ajudá-lo(s), quando for o caso, no desembarque de veículos.

16.8Dar  cobertura  às  autoridades  que  transitarem  na  sua  área  de  serviço,  quando
solicitado pela fiscalização do contrato.

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.3,luizfernando)  pag. 103 de 1732



(MINUTA) Pregão P…. nº .../2018 22

16.9Impedir o ingresso nas dependências da Câmara Municipal de Londrina de pessoas
que estejam portando arma de qualquer natureza, ressalvadas as ações policiais, no
caso  de  flagrante  delito  e  outras  situações  previstas  nas  normas  internas  da
Contratante.

16.10 Colaborar  com  as  polícias  civil  e  militar  nas  ocorrências  de  ordem  policial
sucedidas nas instalações da Contratante, facilitando, à medida do possível, a atuação
daquelas  entidades,  inclusive  na  indicação  de  testemunhas  de  eventuais
acontecimentos.

16.11Observar  a  movimentação de indivíduos  em atitude  suspeita  nas  imediações  da
posto,  adotando  as  medidas  de  segurança  conforme  orientação  recebida  do
Contratante e de acordo com as normas internas do órgão, bem como aquelas que
entender oportunas, conforme treinamento recebido.

16.12Coibir a entrada de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações sem que
estejam devidamente autorizados pela Administração.

16.13 Não permitir  a  fixação  de  panfletos  ou  cartazes  nos  murais,  paredes,  pilastras,
vidraças,  janelas,  dentre  outros  espaços,  nos  prédios  do  contratante  sem  prévia
autorização.

16.14 Repassar ao vigilante que está assumindo o posto, quando de sua rendição, todas as
orientações  recebidas  e  vigentes,  bem como eventuais  anomalias  observadas  nas
instalações e suas imediações.

16.15 Registrar em instrumento próprio as ocorrências e os principais fatos do dia.
16.16 Comunicar  imediatamente  à  fiscalização  do  contrato  qualquer  dano ou  defeito

observado nas instalações.
16.17 Comunicar à fiscalização do contrato todo acontecimento entendido como irregular

e/ou que atente contra o patrimônio da Contratante.
16.18 Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores achados e perdidos nas

dependências  do  contratante,  providenciando  sua  imediata  remessa  à  direção  da
Câmara,  com o devido registro em formulário próprio e  observância das  normas
internas do contratante.

16.19 Interditar e desinterditar áreas, em caso de incêndio, obras e outras ocorrências,
conforme determinações emanadas pela fiscalização do contrato.

16.20 Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes, no que for pertinente à sua esfera de
atuação, evitando aglomerações, discussões e outras irregularidades em seu posto de
serviço.

16.21 Executar  rondas  diárias  conforme  recomendações  da  fiscalização  do  contrato,
verificando  todas  as  dependências,  adotando  cuidados  e  providências  necessárias
para  o  perfeito  desempenho  das  funções  e  manutenção  da  tranquilidade  das
instalações.

16.22 Operar, eventualmente, equipamentos de controle de acesso, como, por exemplo,
catracas e detectores de metais.

16.23 Cumprir todas as atividades relativas ao serviço de vigilância em conformidade
com as  normas internas,  este  Termo de Referência  e o  contrato decorrente deste
certame.
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16.24 Demais atividades relacionadas à finalidade do serviço de vigilância, de garantir a
incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio da Câmara Municipal
de Londrina.

17 Se  for  necessário,  a  critério  da  Contratante,  poderá  ser  solicitada  a  execução  dos
serviços  em  dias  e  horários  distintos  dos  estabelecidos  originalmente,  desde  que
comunicado  previamente  ao  Contratado,  podendo,   nesse  caso,  haver  compensação
entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho. 

SEÇÃO IV - DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS

18 A Contratante possui, em seu histórico, atividades que são realizadas fora do seu horário
regular de expediente. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais
atividades  são  imprevisíveis,  foi  elaborada  uma estimativa  no  quantitativo  de  1000
horas incluídos  todos  os  postos  do  contrato,  para  realização  de  possíveis  horas
extraordinárias.

19 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores
previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das
horas extraordinárias.

20 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias,
fiscais  e despesas de alimentação.  O valor  da hora extra será calculado conforme a
legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes 

20.1Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras
serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou
dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

21 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final
da Contratada,  a  Câmara Municipal  de Londrina obterá o valor/hora para o serviço
extraordinário, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas extras que é de
1.000 (um mil) horas.

SEÇÃO V - DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS DE PESSOAL

22 A Contrante possui, em seu histórico, atividades que aumentam a circulação de pessoas
em  suas  dependências,  como,  por  exemplo,  votação  de  assuntos  com  grande
repercussão social, audiências públicas, sessões de julgamento de agentes políticos etc.
Considerando  que  a  data  e  o  horário  em  que  serão  realizadas  tais  atividades  são
imprevisíveis  e  diante  da  necessidade  de  se  contar  com  um  contingente  maior  de
vigilantes, se faz necessária a contratação de demandas extraordinárias de pessoal. 

22.1Para essa demanda extraordinária de pessoal a estimativa é de 1000 horas com um
quantitativo de mão de obra de 1 (um) até 20 (vinte) vigilantes por vez.
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22.2Quando o quantitativo de mão de obra solicitado for superior a 5 (cinco) vigilantes,
pelo menos 1 (um) deles deverá ser do sexo feminino.

23 A Contratante deverá fazer a solicitação por e-mail em até 2 (dois) dias úteis antes da
data do evento, especificando a data, o horário e quantitativo de mão de obra para a
demanda extraordinária. 

24 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores
previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das
horas extraordinárias.

25 O valor  da  hora  incluirá  todas  as  despesas  trabalhistas,  obrigações  previdenciárias,
fiscais e despesas de alimentação e será calculado conforme a legislação e/ou acordo,
convenção, ou dissídios coletivos pertinentes 

25.1Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas serão
pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio
coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

26 Quando da convocação motivada por demanda extraordinária de pessoal, a Contratada
deverá fornecer radio profissional ou semiprofissional (rádio HT) compatível com os
utilizados no serviço ordinário para a Contratante e em quantidade adequada à prestação
de serviços.

27 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final
da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o a demanda
extraordinária de pessoal, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas que é
de 1.000 (um mil) horas.

SEÇÃO VI - DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

28 Na execução do contrato, a Contratada deverá fornecer a seus funcionários todos os
uniformes  e  seus  complementos,  necessários  à  boa  execução  do  serviço  e  em
conformidade com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

28.1A Contratada deverá obedecer  ao seu padrão de uniforme,  registrado e  aprovado
junto ao Ministério da Justiça.

28.2A Contratada deverá fornecer:
28.2.1 2  (duas) calças comprida em tecido brim rip stope ou similar;
28.2.2 2 (duas) camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar;
28.2.3 1 (uma) jaqueta forrada ou japona com emblema;
28.2.4 1  (um)  par  de  coturno  ou  sapato,  de  boa  qualidade,  compatível  com  as

atividades desempenhadas e também com o uniforme;
28.2.5 1 (um) boné com emblema.
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28.3 Os itens 22.2.1, 22.2.2 e 22.2.3 deverão ser substituídos obrigatoriamente a cada 6
(seis) meses, os itens 22.2.4 e 22.2.5 devem ser substituídos a cada 12 (doze) meses
ou, em ambos os casos, imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes
ou quando a Contratante verificar a necessidade de troca.

29 Fornecer aos seus empregados uniformes com a identificação da Contratada, adequados
ao tipo de serviço, adequados ao clima da cidade de Londrina,  devendo cuidar para que
sempre mantenham o aspecto de limpeza. 

30 A Contratada deverá entregar os uniformes completos aos empregados mediante recibo
(relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao fiscal da execução do contrato.

31 Além  dos  uniformes,  a  Contratada  deverá  fornecer  no  início  do  contrato  todos  os
materiais  e  acessórios  necessários  à  boa  execução,  na  quantidade  de  01  (um)  por
vigilante, com exceção do item 31.1.6 que deverá ser único, tais como:

31.1.1 Cinto de Nylon.
31.1.2 Capa de chuva.
31.1.3 Crachá.
31.1.4 Cassetete.
31.1.5 Porta Cassetete
31.1.6 Livro de ocorrências.
31.1.7 Apito.
31.1.8 Cordão para apito.
31.1.9  Lanterna.
31.1.10 Pilha para lanterna.

32 Também  deverá  fornecer  Rádio  profissional  ou  semiprofissional,  com  frequência
miníma de 450 MHz, frequência essa que deverá ser compatível com as dependências
da Câmara Municipal de Londrina, que permita a utilização do rádio em todo o espaço
sem interferências. (Atualmente são utilizados na prestação do serviço o DTR 620).

32.1O rádio deverá conter a antena, chip de cinto, bateria recarregável, carregador bi-volt
e fones de ouvido.

32.2 Deverá ser fornecido 01 (um) rádio HT por vigilante em serviço e 02 (dois) rádios
HT para o fiscal da contratante, devidamente licenciado pelo órgão responsável.

32.3A manutenção  dos  equipamentos  será  de  exclusiva  responsabilidade  da  empresa
Contratada, sendo que no caso de defeito no equipamento, deverá ser reparado ou
substituído  no  prazo  máximo de  03  (três)  dias  úteis,  a  contar  da  notificação  da
Contratada.

33 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme,
materiais e equipamentos a seus empregados, salvo em caso de extravio ou comprovado
uso inadequado.

34 Os materiais de consumo, equipamentos e acessórios deverão ser substituídos quando
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necessário

35 A Contratada  terá  prazo  de  3  (três)  dias  úteis  para  justificar  ou  reparar  materiais
(vestuário,  acessórios,  equipamentos  em  geral,  etc.),  conforme  solicitação  da
contratante, contados a partir da notificação da Contratante para a empresa Contratada.

SEÇÃO VII - DO PREPOSTO

36 A empresa deverá manter sede, filial,  escritório ou preposto em Londrina – PR com
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração,
conforme artigo  68 da Lei  nº  8.666/93,  bem como realizar  todos os  procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.

36.1O preposto, uma vez indicado pela Contratada e aceito pela Administração, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura
do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação de postos e execução
do contrato relativos à sua competência;

36.2O  preposto  indicado  deverá  manter  permanente  contato  com  a  fiscalização  do
contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos
empregados.

36.3Se a fiscalização do Contrato requerer a presença do preposto na administração da
Contratante, deverá ele comparecer em até 02 (dois) dias úteis.

36.4A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações
da  Administração,  inclusive  quanto  ao  cumprimento  das  Normas  Internas  e  de
Segurança e Medicina do Trabalho.

36.5O preposto  deverá  indicar  e  manter  atualizados  seus  números  de  telefone  fixo  e
celular, endereço e e-mail,  para que a Contratante efetue quaisquer comunicações
oficiais.

SEÇÃO  VIII  -  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA
CONTRATADA 

37  Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:

37.1Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo
de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.

37.2Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
37.3Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas

e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho da Categoria.

37.4Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que
trabalharão  nas  dependências  da Câmara Municipal  de Londrina,  contendo nome
completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias
úteis antes do início da prestação dos serviços.
37.4.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes

deverá ser encaminhada à Contratante.
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37.4.2 Encaminhar  à  Contratante,  mensalmente,  se  for  o  caso,  relação  dos
empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que
irão substituí-los.

37.4.3 Comunicar  à  Contratante  com antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  a
concessão de férias aos vigilantes;

37.4.4 Quando do encaminhamento da lista nominal, a Contratada deverá comprovar
a formação técnica específica da mão de obra empregada, mediante apresentação
do  certificado  de  curso  de  formação  de  vigilantes,  expedido  por  instituição
devidamente habilitada e reconhecida.

37.5Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
37.6Orientar e supervisionar seus empregados, tomando as providências pertinentes para

que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à Contratante quando
houver necessidade.
37.6.1 Orientar seus empregados quanto à conduta adequada no trato com servidores,

público em geral e patrimônio público.
37.6.2 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados.

37.7 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes  de  trabalho,  quando,  em ocorrência  da  espécie,  forem vítimas  os  seus
empregados durante a execução deste contrato. 

37.8Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem
como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle.

37.9Manter  quadro  de  pessoal  suficiente  para  o  atendimento  dos  serviços,  conforme
previsto neste  Termo de Referência,  sem interrupções,  seja  por  motivo de férias,
descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
37.9.1 Efetuar  a  reposição  dos  empregados,  em  casos  de  ausência  de  qualquer

natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato
à empresa.

37.10Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  aos  bens  da
Contratante,  ou ainda a  terceiros,  decorrente culpa ou dolo de seus funcionários,
durante a execução deste contrato.

37.11 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas
as  despesas  decorrentes  da  execução do serviço  por  outras  correlatas,  tais  como
obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho,
em conformidade  com a  legislação  e  com o  Acordo  ou  Convenção  Coletiva  de
Trabalho que estiver submetida.
37.11.1O  descumprimento  das  obrigações  acima  citadas  não  transfere  a

responsabilidade por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo
para aumento no valor do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação.

37.12 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e
acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de
encargos trabalhistas.
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37.12.1 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de
suas respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o
acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas
da Previdência Social e da Receita Federal.

37.12.2 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a
conferência do efetivo recolhimento do FGTS.

37.13 Efetuar  o  pagamento  de  seus  funcionários  via  depósito  bancário  na  conta  do
trabalhador,  de  modo  a  possibilitar  a  conferência  do  pagamento  por  parte  da
Administração.

37.14 Autorizar a Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos
salários  e  demais  verbas  trabalhistas  aos  trabalhadores,  quando  houver  falha  no
cumprimento  dessas  obrigações  por  parte  da  Contratada,  até  o  momento  da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

37.15 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser
solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos
de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas.

37.16 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo à
capacidade  física  e  mental  de  todos  os  empregados  que  prestarão  os  serviços
contratados.

37.17 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada
pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de
prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a
não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das
penalidades cabíveis.

37.18 Manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

38 É vedado à Contratada:

38.1A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de
Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.

38.2A subcontratação do objeto deste certame.

39 Os  prestadores  dos  serviços,  obrigatoriamente,  devem  apresentar-se  devidamente
munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida,
bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos imediatamente quando
apresentarem defeitos ou desgastes ou quando o contratante verificar a necessidade de
troca e, obrigatoriamente, a cada 06 (seis) meses.

40 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:
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40.1Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados,
cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo,
portando crachá de identificação em local visível.

40.2Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito.
40.3Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom

desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no
posto.

40.4Conhecer as missões do posto que esteja ocupando, assim como a perfeita utilização
dos equipamentos de rádio transmissão e telefones colocados à sua disposição.

40.5Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades.
40.6Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição, para a realização

do serviço e manter limpo o seu posto de serviço.
40.7Cumprir  a  escala  de serviço,  observando os  horários  de entrada  e  saída  de cada

posto.
40.8Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir

tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após
ser substituído.

40.9Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões
relativas à execução do serviço.

40.10 Manter sigilo das informações da área de segurança obtidas em razão da função
exercida.

40.11 Não praticar quaisquer outras atividades alheias ao objeto do Contrato durante o
horário em que estiver prestando os serviços.

40.12 Aplicar, no exercício de sua função, os princípios de relações públicas e humanas
recebidos nos cursos de formação, principalmente no que tange ao atendimento ao
público em geral.

40.13 Guardar seus objetos pessoais local próprio, disponibilizado pela Contratante. 
40.14 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função.
40.15 Não  permitir  a  utilização  do  posto  para  guarda  de  objetos  estranhos  ao  local,

inclusive bens de servidores ou terceiros.

41 No  caso  de  infração  aos  deveres  descritos  acima,  a  Contratante  poderá  requerer  a
substituição do vigilante considerado inadequado, fixando prazo para que a Contratada
promova a substituição.

SEÇÃO IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

42 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:

42.1Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

42.2Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências
para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.

42.3Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  realizados  em  desacordo  com  este
instrumento.
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42.4Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

42.5Proporcionar  todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados.

42.6Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

SEÇÃO X - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

43 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços com o disposto no Contrato.

43.1Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral  da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente
Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no
Departamento de Administração Predial. 

44 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da
Gestão  e  Fiscalização  dos  Contratos,  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  as  seguintes
atribuições:

44.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços.

44.2Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
44.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária à execução dos serviços.
44.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores.

44.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
44.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  ao  Gestor  do
Contrato para as providências cabíveis.

45 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.

45.1O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em
que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

46 A Gestão  do  Contrato  caberá  ao  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio,  que
receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento
administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
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47 Caberá  ao  Departamento  Financeiro  da  Contratante  a  conferência  dos  encargos  e
tributos  incidentes  na  prestação  do  serviço,  bem  como  a  realização  das  retenções
devidas. 

48 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

SEÇÃO XI - DA GARANTIA CONTRATUAL

49 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do
contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do
serviço.

49.1O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por
igual  período,  quando,  durante  o  seu  transcurso,  for  solicitado  pelo  licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

49.2A não  apresentação  da  garantia  devida  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

50  A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

50.1Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
50.2Seguro-garantia.
50.3Fiança bancária.

51 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal,  mediante depósito identificado a crédito da Contratante,  em conta que será
informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização
monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93

52 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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.

53 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

54 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:

54.1Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
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54.2Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da
Contratada.

54.3Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros,  decorrentes de culpa ou dolo da
Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.

54.4Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
54.5Obrigações  trabalhistas,  fiscais,  sociais  e  previdenciárias  não  honradas  pela

Contratada.
54.6Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta)

dias após o término da vigência ou rescisão contratual. 

55 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do
valor ou a prorrogação.

56 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente,  pela  Contratante,  para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

57 A garantia,  independentemente da modalidade,  deverá vigorar por 90 (noventa) dias
além  do  período  da  execução  do  Contrato,  devendo  ser  complementada
proporcionalmente  ou  renovada  nos  casos  de  aumento  no  preço  pactuado  ou  de
renovação do contrato.

57.1Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos
eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.

57.2 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada,
sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

SEÇÃO XII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

58 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

58.1O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato.

58.2Quando  necessário,  em  virtude  de  realização  de  serviços  extraordinários,  a
Contratada  deverá  emitir  notas  fiscais  distintas,  contemplando  em  uma  delas  a
prestação  normal  do  serviço  e  na(s)  outra(s),  se  for  o  caso,  o(s)  serviço(s)
extraordinário(s), conforme cada situação.
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58.3O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao faturado.

58.4A Contratada  deverá  informar  o  número  da  Nota  de  Empenho  em  sua  Nota
Fiscal/Fatura.

59 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido
realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.

60 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

60.1Cópia da folha de pagamento
60.2Cópia da folha ponto ou documento similar.
60.3Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
60.4Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
60.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
60.6Certidão negativa de débitos INSS (CND).
60.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
60.8Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade  Social

(GFIP).
60.9Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
60.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
60.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
60.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários

e Imobiliários).
60.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

61 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 27.3, 27.5, 27.7, 27.8 e 27.9 acima.

61.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.

61.2Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.

61.3Certidões  ou  documentos  com  prazo  de  validade  superior  a  1  (um)  mês  serão
conferidos mensalmente.

62 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese,  o  prazo  para o recebimento definitivo  iniciar-se-á após a  comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
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63 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

63.1Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

64 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.

65 No  caso  de  falha  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

66 A  Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação.

SEÇÃO XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

67 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data indicada para
início  da  execução  dos  serviços,  podendo,  por  interesse  da  Administração,  ser
prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos
termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

67.1O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

68 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

69 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se
for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à
realização de uma nova licitação.

70 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

70.1A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos.

70.2A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

70.3A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro
ano de vigência da contratação.
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71 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

SEÇÃO XIV - DAS PENALIDADES

72 A vencedora  do  certame  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do
presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

73 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às
seguintes sanções:

73.1 Advertência.
73.2Multa.
73.3Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
73.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em

geral,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

74 A penalidade  de  advertência  será  aplicada  nos  casos  de  falhas  leves,  nas  quais  a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante. 

75 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.

75.1As  multas  moratórias  serão  aplicadas  quando  se  verificar  atraso  injustificado  da
Contratada  ao  cumprir  suas  obrigações  e  são  condutas  que  podem  ensejar  sua
aplicação as seguintes:
75.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco

décimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  por  dia  de  atraso
injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o
máximo de  10  (dez)  dias  (5% do  valor  total  do  contrato),  sem prejuízo  de
rescisão do contrato.

75.1.2 Atraso  injustificado  no  pagamento  das  verbas  trabalhistas  (salário,  vale-
alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20
(vinte) dias (10% do valor mensal do contrato),  sem prejuízo de rescisão do
contrato.
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75.1.3 Atraso  injustificado  na  entrega  dos  uniformes,  materiais  e  equipamentos
definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
fatura  do  mês  da  ocorrência,  por  dia  de  atraso  injustificado,  limitada  a  sua
aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato),
sem prejuízo de rescisão do contrato.

75.1.4Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no
posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura
do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na
reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de
vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão
do contrato.

75.1.5Atraso  injustificado  no  envio  dos  vigilantes  requisitados  em  virtude  de
demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado
no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas
de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três)
horas  seja  ultrapassado,  a  ocorrência  será  considerada  como  recusa  de
encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.

75.1.6Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual
devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês
da ocorrência,  por  dia  de atraso injustificado,  limitada a sua aplicação até  o
máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de
rescisão do contrato.

75.1.7 Atraso  injustificado  na  entrega  de  documentos  solicitados  ou  devidos  por
força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por
dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor
mensal do contrato).

75.2Se  a  empresa  não  assinar  o  contrato,  será  aplicada  multa  compensatória
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa
penalizada.

75.3Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda
extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15%
(quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.

75.4A aplicação da  penalidade  de  multa  não exclui  a  possibilidade  da  aplicação  das
outras penalidades previstas.

76 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da
execução do contrato.

76.1Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.
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77 São  ocorrências  que  podem  ensejar  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o
Município  de Londrina,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:

77.1Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto  ou  não  mantiver  a
proposta. 

77.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

78 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.

78.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.

78.2Nos  casos  em  que  for  aplicável  a  declaração  de  inidoneidade,  o  prazo  para  a
apresentação  de  defesa  da  Contratada  será  de  10  (dez)  dias  úteis,  contados  da
abertura de vista dos autos.

78.3A não  apresentação  de  defesa  no  prazo  designado  importará  na  presunção  de
veracidade dos fatos imputados pela Administração. 

79 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira:

79.1O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências.

79.2O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
79.3Apresentada  a  defesa,  o  Gestor  encaminhará  relatório  à  Presidência  da  Câmara

Municipal  de  Londrina  que  decidirá  se  aplicará  ou  não  a  penalidade  e  em  que
medida.

80  Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o
fato será registrado em cadastro correspondente.

Município de Londrina, 5 de dezembro de 2018. 

      Bruna Fernandes Lonni Hipólito

Departamento de Administração Predial
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nº. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o nº.  [número].  Para tanto,  outorgo à pessoa física supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  III  –  DECLARAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF)  sob o nº.
[número],  para  fins  de  participação  no  Pregão  Presencial  nº  [número  do  pregão]/[ano]
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial nº.  [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em ______ de ________________________ [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  IV  –  DECLARAÇÃO  DE  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4º do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a)  Esta  declaração  deve  ser  preenchida  somente  por  empresa  que  se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b)  A  não  apresentação  desta  declaração  será  interpretada  como  não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF)  sob o nº.
[número], declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal
de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da
proposta para a prestação de serviços de vigilância patrimonial, conforme previso no Edital de
Pregão Presencial nº. [número/ano]

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente se a empresa optar por não realizar vistoria,
nos termos da Seção X do Termo de Refência.

b) Esta declaração deverá constar do Envelope nº 1 – Proposta.
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ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto Qtde. De Valor Total
Serviço por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

(A) (B) por Posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)
( C)

I 0,00 3 0,00 1 0,00

II 0,00 3 0,00 1 0,00

III 0,00 2 0,00 1 0,00

IV 0,00 2 0,00 1 0,00

Valor Mensal dos Serviços 0,00

Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, de segunda a sexta-feira.
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00
E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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Descrição dos Insumo Diversos

Uniformes

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Materiais

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Equipamentos  

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Duração dos 
itens 

(vida útil)

Duração dos 
itens 

(vida útil)

Duração dos 
itens 

(vida útil)
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ANEXO VII – ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO DAS

PROPOSTAS

A planilha disponibilizada tem por base a Instrução Normativa n.º 05/2017.

a) Os percentuais dos itens “A”, “B”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H”, do submódulo 2.2 são
fixos, em virtude de serem percentuais definidos em lei.

b) O percentual do item “C”, do submódulo 2.2 é variável a depender do grau de risco,
devendo o mesmo ser comprovado pela empresa, conforme consta do item 16.3 do edital.

c) Os percentuais dos itens “A” a “F” do Módulo 3, representam índices máximos,
calculados segundo estimativas do MPOG, que estipulam uma provisão para fazer frente as
demissões que podem ocorrer durante a execução contratual e ao final do contrato.

Para que todas as empresas possam concorrer em condições iguais e receber o mesmo
tratamento no momento da prorrogação contratual, os custos com os itens “A”, “B”, “D” e
“E”, serão calculados de tal maneira que, ao final do primeiro ano de execução contratual,
sejam totalmente provisionados, pois no momento da prorrogação do contrato os mesmos
serão suprimidos, sendo considerados como custos não renováveis.

d)  Os valores  dos  itens  “B” a “F” do submódulo  4.1 deverão ser  calculados pela
empresa segundo estimativas próprias devendo ser encaminhada a memória de cálculo para a
contratante aferir os valores. No momento que antecede a prorrogação deverá ser verificada
como ocorreu a utilização destes itens durante a execução contratual, para que os mesmos
possam ser adequados à realidade, nunca ultrapassando os valores indicados pela empresa
para  cada  item,  podendo inclusive  serem suprimidos  caso observe-se  que  são  custos  não
renováveis.

e)  Os  custos  com materiais,  equipamentos  e  uniformes  do  Módulo  5  deverão  ser
apresentados conforme as orientações abaixo:

e.1) O custo com equipamentos, constante do item “C” do Módulo 5, será considerado
como custo não renovável e será suprimido no momento da primeira prorrogação contratual.
Assim,  de  modo  a  possibilitar  a  igualdade  de  condições  entre  os  interessados,  os
equipamentos  a  serem  utilizados  na  execução  do  contrato  devem  ser  novos  e  no  item
equipamentos da planilha de custos o valor deve corresponder à fração (1/12 avos) do total de
equipamentos a ser utilizado na execução anual do contrato, dividido pelo número de postos
que utilizarão o respectivo equipamento, de forma que todo o custo com equipamentos seja
pago no primeiro ano do contrato, sendo que, na prorrogação contratual, tais custos serão
excluídos por se tratarem de custos não renováveis.

e.2) O valor do custo de equipamentos deverá ser descrito na tabela da última páfina
do anexo anterior.
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f)  Não há necessidade da  empresa apresentar  proposta  em separado para as  horas
extras, pois com base na sua proposta principal, respeitado os parâmetros nela fixados, serão
deduzidos apenas os módulos não incidentes, sendo apurado o valor total a ser gasto com
horas extras, cujo montante deverá constar do valor total do contrato, de modo que não seja
necessário a realização de termos de aditamento durante a vigência contratual.

Para o cálculo das horas extras não haverá incidência do submódulo 2.3 (a não ser que
o serviço seja em data diferente do expediente normal ou que a convenção coletiva estabeleça
tratamento diferenciado para esses casos), módulo 4 e módulo 5 (no caso destes dois últimos
módulos o valor constante destas rubricas no contrato original já devem ser suficiente para
suportar o valor nos casos de horas extras). Incidirá sobre o pagamento de horas extras valores
exigidos mediante lei ou convenção coletiva, tais como: DSR, Adicionais de horas extras,
adicionais noturnos e outros que por ventura existirem).
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaro  que  a  empresa

___________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  nº

____________________,   estabelecida  em  __________________________,  possui  os

seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/ Empresa Vigência do Contrato Valor Total do Contrato*

…. … R$

Valor total dos contratos R$ ...

*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Obs: 

1  -  Além  dos  nomes  dos  órgãos/empresas,  o  licitante  deverá  informar  também  o
endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

2 - A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

3 – Fórmula de cálculo: Valor do Patrimônio Líquido x 12 >1 

Valor total dos contratos * 
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4- Observação:  Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

5 - Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

6 -  Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo  ou  negativo  em  relação  à  receita  bruta,  o  licitante  deverá  apresentar
justificativas.

Fórmula de cálculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta
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ANEXO  IX  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  RELATIVA  À  PROIBIÇÃO  DO
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o  nº.  [número]  interessada  em  participar  da  licitação  modalidade  Pregão  presencial  nº
[número  do  pregão]/[ano],  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  Estado  do  Paraná,  em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

(cidade, data).

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope nº 2 ‘Documentação’)
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. [número sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIOMONIAL 

VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

A  CÂMARA MUNICIPAL DE  LONDRINA,  com  sede  na  Rua  Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina – PR, inscrita
no CNPJ sob o nº  78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes,  portador da Cédula de Identidade nº [número do RG]  e CPF nº
[número  do  CPF],  em  face  do  resultado  final  do  Pregão  Presencial  em  epígrafe,  já
homologado,  resolve  firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o nº [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP nº.
[número  do  cep],  no  Município  de  [município],  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato],  portador(a) da Cédula de
Identidade nº [número do RG] e CPF nº [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de vigilância patrimonial para atender às necessidades da Câmara Municipal de
Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento,
no  Termo de Referência  (Anexo I  do  Pregão Presencial  nº  …./2018),  no  Edital  do
certame e em seus Anexos.

2 A descrição do serviço, as exigências relacionadas a uniformes e insumos e a disciplina
das  obrigações  da  Contratada  estão  previstas  no  Termo de  Referência  (Anexo  I  do
Edital de Pregão Presencial nº …../2018  constante da seq. 1.3 dos autos do Processo
Administrativo nº 62/2018), documento que integra o presente instrumento, como se
nele estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução do contrato decorrentes do presente instrumento, correrão
à  conta  da  dotação  Funcional  programática:  01.010.01.031.0001.2001,  Natureza  da
despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 Após a assinatura do contrato e da prestação de garantia contratual referida na Seção XI
do  Termo  de  Referência,  a  Fiscal  do  Contrato  solicitará  a  Nota  de  Empenho  e
encaminhará ao Contratado para que este dê início à execução contratual.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

5.1 O valor a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento. 

5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A  Contratada  deverá  manter  durante  toda  a  execução  da  contratação,  em
compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

7 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir do dia 1º de fevereiro
de  2019,  podendo,  por  interesse  da  Administração,  ser  prorrogado  por  períodos
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do
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artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

7.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

8 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se
for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à
realização de uma nova licitação.

8.1 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

9 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

9.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos.

9.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro
ano de vigência da contratação.

10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado  ou  de  preços  contratados  por  outros  órgãos  e  entidades  da  Administração
Pública,  visando  a  assegurar  a  manutenção  da  contratação  mais  vantajosa  para  a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA  QUINTA  –  DO  PREÇO  E  DO  VALOR  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO

12 O valor total do presente contrato é de R$ … (...) e corresponde à soma do preço anual
final da Contratada definido na tabela do subitem 12.2 abaixo com o valor estimado
referente à previsão  anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal,
conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do Edital de
Pregão Presencial nº .../2018).

12.1O valor da previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal é
de R$ …... (...) e foi obtido com base no valor/hora para o posto 1 a partir da planilha
de custos e formação de preços da proposta final da Contratada, multiplicado pela
quantidade  estimada  de  horas  extras  definidas  nas  Seções  IV e  V do  Termo de
Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …./2018).

12.2O preço dos serviços contratados exposto na tabela abaixo:
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Posto de Serviço Quantidade de
Vigilantes

Valor mensal

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ ...

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.

3 R$ ...

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda
a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$ ...

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 

2 (em
revezamento)

R$ ...

Valor mensal R$ ...

Valor anual R$ ...

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

13 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

13.1O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato.

13.2Quando  necessário,  em  virtude  de  realização  de  serviços  extraordinários,  a
Contratada  deverá  emitir  notas  fiscais  distintas,  contemplando  em  uma  delas  a
prestação  normal  do  serviço  e  na(s)  outra(s),  se  for  o  caso,  o(s)  serviço(s)
extraordinário(s), conforme cada situação.

13.3O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao faturado.

13.4A Contratada  deverá  informar  o  número  da  Nota  de  Empenho  em  sua  Nota
Fiscal/Fatura.

14 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido
realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.

15 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

15.1Cópia da folha de pagamento
15.2Cópia da folha ponto ou documento similar.
15.3Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
15.4Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
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15.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
15.6Certidão negativa de débitos INSS (CND).
15.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
15.8Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade  Social

(GFIP).
15.9Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
15.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
15.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
15.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários

e Imobiliários).
15.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

16 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 15.3, 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 acima.

16.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.

16.2Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.

16.3Certidões  ou  documentos  com  prazo  de  validade  superior  a  1  (um)  mês  serão
conferidos mensalmente.

17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese,  o  prazo  para o recebimento definitivo  iniciar-se-á após a  comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

18.1Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.

20 No  caso  de  falha  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

21 A  Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação.
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22 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência,  podendo  a  Contratante  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas
após  procedimento  administrativo  que  lhe  tenha  sido  assegurada  a  ampla  defesa  e
contraditório.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

23 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços com o disposto no Contrato.

23.1Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral  da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente
Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no
Departamento de Administração Predial. 

24 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da
Gestão  e  Fiscalização  dos  Contratos,  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  as  seguintes
atribuições:

24.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços.

24.2Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
24.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária à execução dos serviços.
24.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores.

24.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
24.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  ao  Gestor  do
Contrato para as providências cabíveis.

25 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.

25.1O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em
que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

26 A Gestão  do  Contrato  caberá  ao  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio,  que
receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento
administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
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27 Caberá  ao  Departamento  Financeiro  da  Contratante  a  conferência  dos  encargos  e
tributos  incidentes  na  prestação  do  serviço,  bem  como  a  realização  das  retenções
devidas. 

28 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  INFRAÇÕES  E  DAS  SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

29 A vencedora  do  certame  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do
presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

30 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às
seguintes sanções:

30.1 Advertência.
30.2Multa.
30.3Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
30.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em

geral,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

31 A penalidade  de  advertência  será  aplicada  nos  casos  de  falhas  leves,  nas  quais  a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante. 

32 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.

32.1As  multas  moratórias  serão  aplicadas  quando  se  verificar  atraso  injustificado  da
Contratada  ao  cumprir  suas  obrigações  e  são  condutas  que  podem  ensejar  sua
aplicação as seguintes:
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32.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco
décimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  por  dia  de  atraso
injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o
máximo de  10  (dez)  dias  (5% do  valor  total  do  contrato),  sem prejuízo  de
rescisão do contrato.

32.1.2 Atraso  injustificado  no  pagamento  das  verbas  trabalhistas  (salário,  vale-
alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20
(vinte) dias (10% do valor mensal do contrato),  sem prejuízo de rescisão do
contrato.

32.1.3 Atraso  injustificado  na  entrega  dos  uniformes,  materiais  e  equipamentos
definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
fatura  do  mês  da  ocorrência,  por  dia  de  atraso  injustificado,  limitada  a  sua
aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato),
sem prejuízo de rescisão do contrato.

32.1.4Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no
posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura
do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na
reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de
vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão
do contrato.

32.1.5Atraso  injustificado  no  envio  dos  vigilantes  requisitados  em  virtude  de
demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado
no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas
de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três)
horas  seja  ultrapassado,  a  ocorrência  será  considerada  como  recusa  de
encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.

32.1.6Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual
devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês
da ocorrência,  por  dia  de atraso injustificado,  limitada a sua aplicação até  o
máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de
rescisão do contrato.

32.1.7 Atraso  injustificado  na  entrega  de  documentos  solicitados  ou  devidos  por
força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por
dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor
mensal do contrato).

32.2Se  a  empresa  não  assinar  o  contrato,  será  aplicada  multa  compensatória
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa
penalizada.

32.3Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda
extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15%
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(quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
32.4A aplicação da  penalidade  de  multa  não exclui  a  possibilidade  da  aplicação  das

outras penalidades previstas.

33 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da
execução do contrato.

33.1Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

34 São  ocorrências  que  podem  ensejar  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o
Município  de Londrina,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:

34.1Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto  ou  não  mantiver  a
proposta. 

34.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

35 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.

35.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.

35.2Nos  casos  em  que  for  aplicável  a  declaração  de  inidoneidade,  o  prazo  para  a
apresentação  de  defesa  da  Contratada  será  de  10  (dez)  dias  úteis,  contados  da
abertura de vista dos autos.

35.3A não  apresentação  de  defesa  no  prazo  designado  importará  na  presunção  de
veracidade dos fatos imputados pela Administração. 

36 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira:

36.1O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências.

36.2O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
36.3Apresentada  a  defesa,  o  Gestor  encaminhará  relatório  à  Presidência  da  Câmara

Municipal  de  Londrina  que  decidirá  se  aplicará  ou  não  a  penalidade  e  em  que
medida.

36.4Após a aplicação de quaisquer  das  penalidades previstas,  far-se-á a  comunicação
escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando
ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.
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37 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado  à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

37.1Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos  suspensivos  em  relação  à  decisão  proferida,  contudo  não  desobriga  a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

38 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº
9.784, de 1999.

39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo Índice Nacional de Preços
ao  Consumidor  (INPC),  ou  outro  que  venha  substituí-lo,  divulgado  pela  instituição
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da regra “pro-rata
die” para períodos fracionados.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

40 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666,
de 1993. 

41 A  Contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

42 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL

43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993. 

44 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

45 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei nº 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO

46 O valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso
salarial dos funcionários da contratada, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo,
acordo ou convenção coletiva  de trabalho,  e  na hipótese  de  alteração da  legislação
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trabalhista, na exata medida da repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados
direta ou indiretamente pela ocorrência do fato ou ato novo. 

46.1A solicitação  deverá  ser  imediata  e  acompanhada  de  cálculos  e  documentação
comprobatória, inclusive de aumento salarial concedido à categoria profissional, não
incidindo correção monetária na demora da solicitação.

46.2As  repactuações  a  que  o  contratado  fizer  jus  e  não  forem solicitadas  durante  a
vigência  do  contrato  serão  objeto  de  preclusão  com a  assinatura  da  prorrogação
contratual ou com o encerramento do contrato.

47 O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início
da vigência contratual, com base na variação do IPC-FIPE, ou outro índice que venha a
substituí-lo,  conforme  as  disposições  previstas  na  Lei  nº  9069/1995,  devendo  ser
solicitado por pedido escrito pela Contratada acompanhado de planilhas de cálculos e
documentação  comprobatória  e  somente  será  devido  a  partir  da  protocolização  do
pedido, não sendo aplicado retroativamente.

48 A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo
de sessenta dias,  contados a  partir  da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos, interrompendo-se este prazo se a Contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação
dos custos.

48.1A Contratante deverá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada
pela Contratada.

49 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

49.1Da  data  limite  para  apresentação  das  propostas  constante  do  instrumento
convocatório,  em relação  aos  custos  com a  execução  do  serviço  decorrentes  do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço; ou 

49.2Da  data  do  acordo,  convenção  ou  dissídio  coletivo  de  trabalho  ou  equivalente,
vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta,  quando  a  variação  dos  custos  for
decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

50 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

51 Consoante  o  artigo  45  da  Lei  n°  9.784,  de  1999,  a  Administração  Pública  poderá
motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive  retendo  o  pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
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CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

52 Constituem documentos anexos a este instrumento: 

52.1O  Edital  do  Pregão  Presencial  nº  .../2018 e  os  anexos  que  o  compõem  –
principalmente o Termo de Referência (Anexo I do Edital);

52.2A proposta final da Contratada e a sua respectiva planilha de custos e formação de
preços.

53 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO

54 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial  do Município de Londrina,  até  o  quinto dia  útil  do mês seguinte  ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

55 O foro para dirimir questões relativas ao presente  instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito. 

Londrina, [dia, mês e ano].

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CI nº 369/2018 – DSP 
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro 
Assunto: Controle interno prévio – PA-DG nº. 62/2018 – Contratação do serviço de vigilância
patrimonial.

Londrina, 06 de dezembro de 2018.

Prezado,

Encaminho  os  autos  do  Processo  Administrativo  nº  62/2018,  referente  à

contratação  dos  serviços  terceirizados  de  vigilância  patrimonial,  para  controle  interno  prévio

sobre a minuta de edital juntada à seq. 2.3 dos autos eletrônicos, bem como sobre os demais atos

do processo.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 06-12-2018 às 18:48:46
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Comunicação Interna n.º 185/2018

Data: 14 de dezembro de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia – Proc. Adm. nº 62/2018 – Pregão Presencial  – Contratação de
serviço de vigilância patrimonial.

Prezado Gerente,

Através da C.I. n.º 369/2018 – DSP o Departamento de Suprimentos solicita
o controle interno prévio relativo ao processo em epígrafe.

Analisando os documentos do processo (fls. 01 a 155) efetuamos as
seguintes sugestões:

1. Quanto ao Termo de Referência:

a) Analisar a necessidade de estipular para o posto de serviço indicado no item “2.1.1”
horários não concomitantes para a realização do almoço dos vigilantes, a exemplo do
disposto para o posto do item “2.1.2” (fl. 04);

b) Adequar no item “13” o número do subitem indicado, pois o correto é “7.1” e não
“6.1” (fl. 5);

c) Esclarecer que quando da solicitação de adicional de pessoal, itens “21” a “26” (fls. 07
e 08), o pagamento poderá se dar na forma de hora extra ou hora normal do
funcionário, a depender da forma de preenchimento do posto.

Quando da ocorrência desta situação, para recebimento dos valores, a empresa deverá
encaminhar o holerite do funcionário, que demonstrará como se deu o pagamento ao
mesmo e a informação de sua jornada de trabalho, desta forma será possível determinar
se o funcionário trabalhou em horário normal de seu expediente ou estava realizando
horas extras.

Além do mais, o pagamento deverá ser realizado levando em consideração a planilha de
custos apresentada pela empresa e a metodologia constante do Anexo VII do Termo de
Referência, ou seja, com a supressão de módulos e submódulos que já estejam sendo
suportados pelo contrato normal mensal.
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Assinado eletronicamente por:
-Silvio Palma Meira,Contador	 em 14-12-2018 às 18:30:11
-Helcio dos Santos,Controlador Geral	 em 14-12-2018 às 18:30:57
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d) Adequar no item “27.3” os números dos subitens indicados (fl. 6);

e) Adequar no item “30” o número do subitem indicado, pois o correto é
“30.1.6” e não “31.1.6” (fl. 6);

f) Para os materiais a serem fornecidos conforme exigência do item “30”,
solicitar que seja encaminhado à fiscal do contrato os comprovantes de sua entrega;

g) Adequar o texto do item “38” quanto ao prazo da troca obrigatória de
uniformes, fazendo menção ao item “27” e seus subitens, pois há componentes dos uniformes
cujo prazo de substituição obrigatório é de 12 (doze) meses;

h) Alterar o dispositivo do item 46 do Termo de Referência, uma vez que a
fiscalização quanto ao recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, relativos aos
empregados que prestam serviços a esta Casa, deverá ser realizada pelo responsável pela
fiscalização do contrato, cabendo ao Departamento Financeiro apenas a verificação dos
encargos incidentes sobre a fatura (fl. 14).

i) Adequar no item “59” os números dos subitens indicados (fl. 17);

j) Avaliar se a multa prevista no item “73.1.4” não deve ser calculada até o
final do horário do funcionamento do posto, pois quando se tratar de outro dia seria uma
reincidência.

As alterações realizadas deverão ser incluídas no Termo de Referência que acompanha o
Edital como Anexo e, quando for o caso, na minuta do contrato administrativo.

2. Quanto ao Edital e Anexos:

a) Atentar-se para a numeração das páginas no índice do Edital (fl. 84);

b) Fazer observação no item “2.1” do Edital (fl. 85), que o pagamento das horas extras e
aumento de demanda (Seções IV e V do Termo de Referência) se dará conforme
sistemática prevista no Anexo VII;

c) No item “4” da seção II do Edital, suprimir informação que consta de forma duplicada
(funcional programática – fl. 86);

d)  Alterar a data de início da prestação dos serviços constantes do item “3.1” do Edital
(fl. 86);

e) Adequar o texto do item “48.3’ do Edital, substituindo a indicação da alínea “c” por
subitem 48.2.3;

f) Para fins de padronização na apresentação dos preços informar aos licitantes a
convenção coletiva que está em vigência e que será a base para a elaboração das
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Assinado eletronicamente por:
-Silvio Palma Meira,Contador	 em 14-12-2018 às 18:30:11
-Helcio dos Santos,Controlador Geral	 em 14-12-2018 às 18:30:57
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propostas;

g) Alterar texto das observações no rodapé do Anexo V, pois em vez de “Seção X” do
Termo de Referência o correto é “Seção I”;

h) Alterar a fórmula de cálculo apresentada no item “3” do Anexo VIII (fl. 140) para:

 Valor do Patrimônio Líquido x 12  = >1
Valor Total dos Contratos

i) Indicar no processo licitatório o responsável pela gestão do contrato administrativo.

Após atendidas as orientações desta Controladoria o processo deverá ser
encaminhado à Assessoria Jurídica da Casa para parecer, em observância ao disposto no
Parágrafo único, art. 38, da Lei 8.666/93.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente.

Silvio Palma Meira
Gerente da Controladoria

De Acordo:

Helcio dos Santos
 Controlador
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Assinado eletronicamente por:
-Silvio Palma Meira,Contador	 em 14-12-2018 às 18:30:11
-Helcio dos Santos,Controlador Geral	 em 14-12-2018 às 18:30:57
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Despacho

Processo Administrativo – DG Nº. 62/2018

Objeto: Contratação do serviço de vigilância patrimonial não armada para a Câmara

Municipal de Londrina.

Em  atenção  ao  artigo  7º,  §  1º  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  designo  a

servidora  Lilian Matsubara Denobi Vieira,  matrícula  11018,  para a  Gestão  do Contrato

decorrente do processo em epígrafe.

Londrina, 19 de dezembro de 2018.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 19-12-2018 às 16:06:54
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. XX/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Câmara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação na
modalidade pregão presencial do tipo menor preço  global mensal, visando a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância desarmada, cujas  despesas
correrão  por  conta  de  dotação  própria,  na  classificação: Funcional  programática:
01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

O procedimento licitatório  reger-se-á pela  Lei  10.520 de 17 de julho  de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa nº. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE VIGILÂNCIA DESARMADA.

PREÇO MÁXIMO:  R$  822.597,96  (OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL,  QUINHENTOS E

NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Atuará  como  Pregoeiro  do  presente  certame  o  servidor  Luiz  Fernando
Moraes Marendaz ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria nº. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio. 

Os envelopes serão abertos no dia xx de xxxxxx de 20xx, às 9h e 15min, na
sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza,  nº. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto,  com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

O  Edital  e  as  especificações  estarão  à  disposição  dos  interessados  no  site da  Câmara
Municipal  de  Londrina:  http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx  -  “Licitações”,  ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

O Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local – gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13H ÀS

18H): FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1273) E LUIZ MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I – DO OBJETO

1 O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de vigilância patrimonial desarmada para atender às necessidades da Câmara
Municipal de Londrina.

2 O preço máximo da presente licitação é de R$ 822.597,96 (Oitocentos e vinte e dois
mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) e corresponde à soma
do preço máximo total para os serviços definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o
valor estimado referente à previsão de horas extras anuais e da previsão de demanda
extraordinária de pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência
(Anexo I deste edital).

2.1 O valor da previsão anual para horas extras e para demanda extraordinária de pessoal
é de R$ 89.279,52 (Oitenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e
dois centavos) e foi obtido com base no preço máximo do serviço regular definido na
tabela do subitem 2.3 abaixo, multiplicando-se o valor/hora pela quantidade estimada
de horas extras definida nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste
edital).

2.2 O  preço  total  da  contratação  será  formado  pela  soma  da  proposta  da  empresa
Contratada com o valor das horas extras estimadas obtido pela Contratante a partir da
Planilha de Custos e Formação de Preços final apresentada pela Contratada.

2.3  O preço máximo a ser pago pelos serviços obedecerá aos seguintes parâmetros:

Posto de Serviço Quantidade de
Vigilantes

Valor mensal

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ 18.308,14

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.

3 R$ 18.308,14

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda
a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$ 11.711,98

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 

2 (em
revezamento)

R$ 12.781,61

Valor máximo mensal R$ 61.109,87

Valor máximo anual R$ 733.318,44

3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo X deste Edital).
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3.1 O início da prestação de serviços será em 1º de fevereiro de 2019.

SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

6 É vedada a participação nesta licitação de:

6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
6.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
6.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
6.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

6.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
6.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei  Municipal  4.928/1992  -  Estatuto  do  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina – PR.

6.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

6.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.9 Sociedades cooperativas.

SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO

7 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,  na data, horário e local
indicados  no  preâmbulo  deste  Edital,  quando  o  representante  do  licitante  deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

7.1 Fora  de  qualquer  envelope,  para  imediata  apresentação  na  ocasião  do
credenciamento:
7.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;
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7.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em
nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);

7.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação
do Edital (Anexo III).

7.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá
constar também:
7.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
7.2.2 Certidão  emitida  pela  Junta  Comercial,  conforme  o  art.  8°  da  Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

7.3 O envelope nº. 1 (Proposta); 
7.4 O envelope nº. 2 (Documentação).

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO

8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

9 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste  Edital,  apresentar-se  ao  Pregoeiro  para  efetuar  seu  credenciamento  como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

10 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

10.1O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

10.2O  documento  do  subitem anterior,  acompanhado  de  procuração  por  instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

11 Cada  credenciado  poderá  representar  apenas  uma empresa  licitante  e  cada  empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

12 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

12.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
12.2 A desistência das propostas apresentadas.
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SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

13 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

13.1“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope nº1: Proposta,  Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]”.

13.2“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope  nº2:  Documentação,  Proponente  (nome da  empresa),  CNPJ:  [CNPJ da
empresa licitante]”.

14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

14.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
14.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
14.1.2 A declaração de  que  a  empresa  cumpre  com todos  os  requisitos  de

habilitação do Edital (anexo III);
14.1.3 A declaração  e  de  que  se  enquadra  como  Microempresa  (ME)  ou

Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP)  (Anexo  IV),  acompanhada  da  certidão  da
Junta Comercial, 

14.2Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição. 

14.3O invólucro  único deve  ser  endereçado diretamente à  Comissão,  com a seguinte
identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do
pregão]/[ano],  Sessão  em  [data  da  sessão,  com  dia,  mês  e  ano],  às  [hora  da
realização da sessão]”.

14.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

15 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre,  carimbo ou outra  inscrição que a caracterize),  em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras,  datada,  assinada,  e  rubricada  em todas  as  suas  folhas  pelo  licitante  ou seu
representante, e devem apresentar: 

15.1As  características  do  objeto  de  forma  clara  e  precisa  e  todas  as  informações
necessárias  para  verificação  da  adequação  da  cotação  com o objeto  do  certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

15.2O preço em algarismo, unitário e global, expresso em moeda corrente nacional (real),
no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual,
tais  como  despesas  com  impostos,  taxas,  materiais,  equipamentos,  uniformes,
encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais  e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara
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Municipal de Londrina, dos materiais, uniformes e equipamentos.

16 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:

16.1Planilha de custos e formação de preços, que será disponibilizada para download,
onde conste necessariamente o custo unitário de mão de obra (valor unitário homem/
mês), fundamental para a revisão do preço, estimativa de custo e outros detalhes que
forem necessários à prestação do serviço, levando-se em conta o período mensal.
16.1.1 A planilha a ser utilizada é a do Anexo VI deste Edital estará disponível no

endereço  eletrônico  …..…………... ou  no  endereço
http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml  no  campo  próprio  do
Pregão Presencial nº XX/2018, e corresponde à Planilha constante da Instrução
Normativa  nº  05/2017,  sendo de  total  responsabilidade  da  empresa  o  seu
preenchimento.

16.1.2 No  Anexo  VII  deste  Edital  constam orientações  gerais  para  o  auxílio  no
preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços e apresentação da
proposta.

16.1.3 As licitantes poderão incluir  nas planilhas de custos e formação de preços
novos itens que sejam essenciais à demonstração do preço proposto, bem como
deverão incluir itens obrigatórios pela Convenção Coletiva de Trabalho ou pela
legislação  que  eventualmente  não  constem  no  modelo  disponibilizado  para
download. 

16.1.4 Na  formulação  de  sua  proposta,  a  empresa  deverá  observar  o  regime  de
tributação a que estará submetida durante a execução do contrato, considerando
inclusive as possíveis alterações com o novo faturamento decorrente de eventual
contratação.

16.2A indicação dos componentes do preço que consistam em custos não renováveis,
que serão pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, a fim de serem
eliminados  quando  da  possível  prorrogação  da  vigência  do  contrato,  conforme
orientações do Anexo VII do Edital

16.3Documento  hábil  da  Previdência  Social  que  demonstre  o  multiplicador  do  Fator
Acidentário de Prevenção – FAP.

16.4 A indicação da Convenção Coletivas que embasaram a proposta.
16.5O Atestado de Vistoria referido no final da Seção I do Termo de Referência ou a

declaração correlata (modelo do Anexo V).
16.6Declaração de que o licitante  possui  ou que instalará  escritório no Município de

Londrina-PR, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a
partir da vigência do contrato.

17 A apresentação da proposta implica:

17.1O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
17.2Validade  de  90  (noventa)  dias,  se  outra,  de  maior  prazo,  não  for  designada  na

proposta; 
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17.3Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas
condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

17.4Submissão  ao  regime  de  penalidades  estabelecido  na  minuta  do  Contrato
Administrativo (Anexo X), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada.

18 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os  interessados,  desde  que  não  haja  comprometimento  de  interesse  da  Câmara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

19 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o  intuito  de  esclarecer  dúvidas  quanto  à  adequação  do  objeto  apresentado  na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

20 Em  hipótese  alguma  poderá  haver  alteração  no  conteúdo  da  proposta  apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

21 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO  VII  –  DA  CLASSIFICAÇÃO,  DA  ANÁLISE  PRELIMINAR  DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

22 O  Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificará  aquelas  que  não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam  omissas,  apresentem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento.

23 A compatibilidade  do  objeto  será  verificada  em  face  das  exigências  mínimas  de
especificação impostas às propostas e,  ainda,  pela  inexistência  de qualquer  alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

24 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

24.1Caso não haja  no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior,  serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três). 

24.2Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.
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25 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

26 O julgamento será realizado pelo valor global mensal para os serviços e somente serão
aceitas duas casas decimais.

27 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

28 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII  –  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

29 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar  123/2006  (Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e  da  Empresa  de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances. 

30 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado  em  primeiro  lugar,  no  prazo  de  5  minutos,  passando,  se  assim  a
Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  proceder,  à  condição  de  primeira
colocada.

31 A  não  apresentação  da  proposta  indicada  acima  implicará  decadência  do  direito
conferido  pela  Lei  Complementar  123/2006,  sendo  convocadas  as  demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

32 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

33 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras
colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para enviar a planilha de custo e composição
de preço devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances.

33.1A nova planilha poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as originais
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sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.
33.2Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunião, convocando os

licitantes.
33.3O não  encaminhamento  da  planilha  recomposta  implicará  na  desclassificação  da

licitante.
33.4O Pregoeiro poderá requerer a apresentação, junto com a nova planilha, de cópia

da(s)  Convenção(ões)  Coletiva(s)  de  Trabalho  que  embasaram  a  proposta  da
licitante.

34 O  Pregoeiro  examinará  a  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à
exequibilidade, ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

35 Erros  no  preenchimento  da  Planilha  não  constituem  motivo  suficiente  para  a
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar
com todos os custos da contratação.

36 Será desclassificada a proposta final que:

36.1Contenha vícios ou ilegalidades.
36.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
36.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
36.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
36.5Apresentar  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim considerados  aqueles  que,

comprovadamente,  forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

36.6Não vier  a  comprovar  sua  exequibilidade,  em especial  em relação ao  preço e  à
produtividade apresentada.

37 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

38 Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

39 Se a  proposta  não for  aceitável,  o  pregoeiro examinará  as  ofertas  subsequentes  e  a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

40 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações: 

40.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
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40.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em
caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar. 

41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua  substância,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  na  Ata  da  Sessão  e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

42 Aceita  a  proposta  classificada  em primeiro  lugar  o  licitante  deverá  comprovar  sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO

43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº.  2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora  do prazo de vigência,  ressalvadas  as  faculdades  conferidas  pelo art.  43 da Lei
Complementar nº 123/2006.

45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

46 Para  a  habilitação  jurídica  deve-se  apresentar  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato
social  em  vigor  e  atualizado  (original  e  todas  as  alterações  ou  consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

46.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos,  é facultada a não
apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

47.1Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Federal  e  Seguridade  Social  (Certidão
Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);

47.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
47.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
47.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal – CEF); 

47.5Prova de inexistência  de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,  por
meio  da  apresentação  da  certidão  negativa,  nos  termos  do  art.  642-A da  CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).
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48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:

48.1Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial  ou Extrajudicial  expedida
pelo cartório distribuidor da sede do licitante.

48.2Balanço patrimonial  registrado e  demonstrações  contábeis  do  exercício  social  de
2017, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de  3  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da  proposta,  para  atendimento  dos
seguintes requisitos: 
48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de

Liquidez  Geral,  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
calculados conforme as seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
LG (Liquidez Geral) = -----------------------------------------------------------

 Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Ativo Total
SG (Solvência Geral) = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Circulante

LC (Liquidez Corrente) = -------------------------------------------------------
Passivo Circulante

48.2.2 Capital Circulante Líquido ou Capital  de Giro (Ativo Circulante – Passivo
Circulante)  de,  no  mínimo,  16,66%  (dezesseis  inteiros  e  sessenta  e  seis
centésimos por cento) do valor máximo da contratação; e

48.2.3 Comprovação  de  patrimônio  líquido  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial  e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.

48.3Declaração  do  licitante,  acompanhada  da  relação  de  compromissos  assumidos,
conforme modelo  constante  do  Anexo  VIII  de  que  um doze  avos  dos  contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data
apresentação  da  proposta  não  é  superior  ao  patrimônio  líquido  do  licitante  que
poderá  ser  atualizado  na  forma  descrita  no  item  48.2.3  acima,  observados  os
seguintes requisitos:
48.3.1 A declaração  deve  ser  acompanhada  da  Demonstração  do  Resultado  do

Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e
48.3.2 Caso  a  diferença  entre  a  declaração  e  a  receita  bruta  discriminada  na

Demonstração do Resultado do Exercício  (DRE)  apresentada  seja  superior  a
10% (dez por cento),  para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar
justificativas. 
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48.4A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 e 48.3 por
meio de apresentação de memória de cálculo.

49 Para  a  qualificação  técnica a  empresa  deverá  apresentar  atestado  de  capacidade
técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que
a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação.

49.1Para  a  aferição da compatibilidade com relação às  características,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços de vigilância patrimonial, com cessão de mão
de obra e dedicação exclusiva.

49.2Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  à  quantidade,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços referidos no item anterior com a alocação de
mão de obra de, no mínimo, 10 vigilantes (quantidade equivalente à da contratação).

49.3Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  ao  prazo,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços terceirizados pelo período mínimo de 3 (três)
anos (comprovação de experiência mínima de 3 anos).
49.3.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não

contínuos,  para  fins  da  comprovação  do  período  mínimo  de  prestação  dos
serviços, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

49.4Para a aferição do quantitativo, será aceito o somatório de atestados que comprovem
que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o
objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.
49.4.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não

contínuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo
obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

49.5Somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a  conclusão  do  contrato  ou  se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.

49.6Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante,
pois  essa situação se equivale,  para fins  de comprovação de capacidade  técnico-
operacional, a uma única contratação.

49.7Os requisitos de tempo e de quantidade serão contados de modo que em cada mês
dos 3 (três) anos exigidos, ainda que de modo interrupto, a empresa tenha gerenciado
o quantitativo mínimo previsto no item 49.2 do Edital.

49.8O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade  dos  atestados  solicitados,  apresentando,  dentre  outros  documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local
em que foram prestados os serviços.

49.9Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa jurídica
emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual,
com  data  de  início  e  de  término  da  execução  dos  serviços,  o  quantitativo  de
funcionários alocados, descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho
do licitante.
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50 Serão ainda exigidos:

50.1Para fins de comprovação de requisitos previstos em lei especial (Art. 14, I da Lei
7.102/1983):  Comprovante  da  Autorização  de  Funcionamento  ou  Revisão  da
Autorização de Funcionamento, concedido pelo Ministério da Justiça, nos termos da
lei (Art. 20 da Lei 7.102/1983 e art. 32 do Decreto n.º 89.056/1983).

50.2Declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo IX deste
Edital.

51 Os documentos,  com exceção daqueles que contenham determinação específica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por  tabelião  ou  por  integrante  da  Equipe  de  Apoio  do  Pregoeiro,  por  servidor  do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

52 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição
na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  será  assegurado  o  prazo  de  5
(cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

52.1A não  inserção  da  certidão  no  envelope  de  habilitação,  mesmo  que  apresente
restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

52.2Caso a empresa não se regularize,  poderá a Câmara Municipal de Londrina,  sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

53 Os documentos  emitidos  via  internet estão  sujeitos  à  confirmação no site  do órgão
emissor.

54 As  certidões  ou  certificados  que  não  contenham  prazo  de  validade  somente  serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para  o  recebimento  das  propostas,  ressalvado  o  ato  constitutivo,  cuja  aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO XI – DOS RECURSOS

55 Declarado  o  licitante  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias  para  a  apresentação  das  razões  do  recurso,  os  demais  licitantes  consideram-se
desde  logo  intimados  para  apresentar  contrarrazões  em  igual  número  de  dias,  que
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começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

57 Não serão conhecidos:

57.1O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

57.2O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo. 

57.3Os recursos imotivados ou insubsistentes. 

58 As  razões  recursais  podem  ser  enviadas  via  fac-símile  ou  no  e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro  poderá  reconsiderar  sua decisão ou encaminhar  os  autos,  com as  devidas
informações,  para  a  análise  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

60 O provimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

SEÇÃO  XII  –  DA  ADJUDICAÇÃO  DO  OBJETO  E  HOMOLOGAÇÃO  DO
PROCEDIMENTO

61 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor: 

61.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
61.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

62 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas: 

62.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
62.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006. 
62.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.
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63 Constatado  o  impedimento  de  licitar,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,
verificará  sua  aceitabilidade  e  procederá  à  habilitação  do  proponente,  e  assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

64 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais  licitantes,  pelo  prazo  de  15  (quinze)  dias  corridos  após  a  homologação  do
certame.

65 Encerrado  o  prazo  do item anterior,  automaticamente  se  dará  início  ao  prazo  de  5
(cinco)  dias  corridos  para  os  interessados  retirarem  a  documentação,  sob  pena  de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO  XIII  –  DA FORMALIZAÇÃO  E  DO  CONTEÚDO  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO

66 Após  a  homologação  do  certame,  o  vencedor  será  convocado  para,  no  prazo  de  5
(cinco) dias, assinar o Contrato Administrativo (Anexo X deste edital).

67 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

68 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002. 

68.1O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar  documentação falsa  exigida para o certame ou se comportar  de modo
inidôneo.

69 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo
X),  partes  integrantes  do  presente  Edital,  a  disciplina  detalhada  sobre:  vigência  do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e  condições  de  pagamento,  rescisões,  obrigações  das  partes,  fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

70 Qualquer  cidadão é  parte  legítima para impugnar  edital  de licitação,  cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.7,luizfernando)  pag. 175 de 1732



(MINUTA) Pregão P…. nº .../2018 17

propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

70.1A impugnação  protocolada  intempestivamente  será  admitida  como  exercício  do
direito de petição.

70.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

71 Qualquer  modificação  no  Edital  exige  divulgação  pelo  mesmo  instrumento  de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

72 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

73 Todos  os  fechos  de  envelopes,  documentos  e  propostas  serão  necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

74 Se  não  houver  expediente  ou  se  ocorrer  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil  subsequente,  no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

75 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

76 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

77 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

78 As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

79 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
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ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  ato  escrito  e
devidamente fundamentado.

80 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal  de Londrina não será,  em nenhum caso,  responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

81 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina. 

82 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XV – DOS ANEXOS

83 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

83.1Anexo I: Termo de Referência;
83.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
83.3Anexo  III:  Modelo  declaração  de  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  do

Edital;
83.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
83.5Anexo  V:  Modelo  de  declaração  de  suficiência  dos  elementos  apresentados  pela

CML para o correto dimensionamento da proposta;
83.6Anexo VI: Modelo de Planilhas de Custos e Composição de Preços;
83.7Anexo VII: Orientações gerais acerca do preenchimento das Planilhas de Custos e

Formação de Preços e de apresentação das propostas.
83.8Anexo VIII: Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada

e a Administração Pública
83.9Anexo IX: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº

9.854/99);
83.10 Anexo X: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 5 de dezembro de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I - DO OBJETO

1 A presente  licitação  tem  como  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação de serviços de vigilância desarmada, para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Londrina.

1.1 Para garantir a isonomia entre os participantes, fica estabelecido, como referência
salarial para a elaboração das propostas de preços e composição da planilha de custos
e  formação  de  preços  a  Convenção  Coletiva  ……  registrada  no  Ministério  do
Trabalho e Emprego – MTE sob o nº ………..

2 O  serviço  de  vigilância  patrimonial  compreende  a  alocação  de  mão  de  obra  pela
Contratada  e  o  fornecimento  de  todos  os  equipamentos  e  materiais  necessários
especificados neste Termo de Referência.

2.1 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
2.1.1 Posto de vigilância, atendido por  3 (três) vigilantes, com carga horária de 08

horas diárias, compreendidas das 8 às 12h e das 14 às 18h, de Segunda a Sexta-
feira – Total de 40 horas semanais.

2.1.2 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08
horas diárias, compreendidas entre 11:30 às 20 h de Segunda a Sexta-feira –
Total de 40 horas semanais.

2.1.3 Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas, compreendidas das 8 às 20h, de
Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36
horas.

2.1.4 Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas, compreendidas das 20 às 8h,
de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36
horas.

3 Quadro-resumo da descrição dos postos e da quantidade de vigilantes por posto:

Posto Descrição Quantidade de
Vigilantes por

Posto

1 Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a
sexta-feira.

3

2 Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira. 3

3 Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em
turnos de 12x36 horas.

2

4 Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em
turnos de 12x36 horas.

2

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.7,luizfernando)  pag. 178 de 1732



(MINUTA) Pregão P…. nº .../2018 20

4 Considerando que a carga horária do postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2 totaliza
40 horas semanais, o Departamento de Administração Predial, por meio do fiscal da
execução do contrato, elaborará escala que deverá ser cumprida pelos vigilantes dos
postos indicados de modo a totalizar 44 horas semanais, carga horária base da categoria.

4.1 A escala determinará que os vigilantes trabalhem as 4 (quatro) horas restantes ao
longo da semana ou, eventualmente, aos sábados.

5 A carga horária do posto indicado no subitem 2.1.2 já inclui um intervalo intrajornada
de 30 minutos que deverá ser realizado de maneira não concomitante por vigilante do
referido posto. 

6 A prestação do serviço deverá ser iniciada em 1º de fevereiro de 2019.

6.1 Caso não haja tempo hábil,  justificado pela Contratada e aceito pela Contratante,
nova data de início será indicada.

7 O total de quantitativo de mão de obra que deverá ser alocado deverá ser de 10 (dez)
vigilantes, incluindo os envolvidos nos turnos de 12x36 horas.

7.1 Da quantidade de vigilantes especificada nos postos indicados nos subitens 2.1.1 e
2.1.2, 1 (um) vigilante deverá ser do sexo feminino. 

8 A empresa proponente deverá apresentar em sua proposta uma Planilha de Custos e
Formação de Preços para cada posto de serviço.

9 A prestação dos serviços se dará no prédio e dependências da Câmara Municipal de
Londrina.

10 Fica  facultado  às  empresas  interessadas  em  oferecer  proposta  visitar  e  vistoriar  as
dependências da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com o
objetivo de proporcionar o conhecimento necessário à elaboração da proposta.

10.1As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial,
pelo telefone (43) 3374-1253, se segunda à sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão
acompanhadas pela servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito.

10.2À empresa que realizar a visita e vistoria será fornecido atestado, em que constará a
identificação  da  empresa  (Razão  social  e  CNPJ),  o  nome  do  representante  que
realizou a visita/vistoria, a indicação das dependências da Câmara Municipal o local
vistoriado,  a  data  da vistoria  e  o  nome do servidor  da CML que acompanhou a
vistoria.

10.3O atestado deverá ser anexado à proposta de preços da empresa.

11 A empresa que não realizar a visita e a vistoria do local da prestação dos serviços deverá
apresentar  declaração  de  que  os  elementos  fornecidos  pela  Câmara  Municipal  de
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Londrina  foram  suficientes  para  o  correto  dimensionamento  dos  serviços  a  serem
prestados,  bem  como  para  o  levantamento  dos  materiais  e  equipamentos  a  serem
fornecidos (modelo Anexo V).

11.1A declaração deverá ser anexada à proposta escrita apresentada pela empresa.

SEÇÃO II - DA JUSTIFICATIVA

12 A contratação dos serviços aqui descritos se justifica pela necessidade de proteger o
patrimônio público, aliado ao término da vigência do Contrato vigente.

13 Para  proporcionar  níveis  adequados  de  segurança  para  o  desenvolvimento  das
atividades rotineiras da Câmara Municipal de Londrina, faz-se necessário a ampliação
do efetivo  de  vigilantes  terceirizados,  em relação ao  contrato  vigente,  em razão do
aumento  do  fluxo  de  pessoas  no  período  matutino  e  também  para  melhorar  o
atendimento nos dias em que há sessão na Câmara.

14 A exigência de que haja, ao menos, 1 (uma) vigilante do sexo feminino (subitem 7.1), se
deve  ao  fato  de  diariamente  circularem nas  dependências  da  Câmara  Municipal  de
Londrina muitas visitantes e servidoras e se destina a evitar constrangimentos no caso
de controle de tumulto, revistas e vistoria em banheiro feminino, por exemplo.

SEÇÃO III - DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NÃO ARMADA

15 O serviço de vigilância patrimonial será prestado pela Contratada por meio de mão de
obra especializada (vigilantes).

16 São atribuições dos vigilantes: 

16.1Exercer  a  vigilância  e  proteção  de  seu  posto  de  serviço  e  das  áreas  sob  sua
responsabilidade, bem como dos bens móveis existentes.

16.2Manter a atenção, observando o fluxo de pessoas e materiais que passam pelo seu
posto.

16.3Auxiliar no controle da entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que
os bens patrimoniais sob o domínio do Contratante somente serão liberados depois
de  vistoriados  e  mediante  apresentação  do  formulário  próprio,  definido  pelo
departamento competente da Contratante.

16.4Fiscalizar o ingresso de membros e servidores após o horário de expediente e nos
feriados e finais de semana, efetuando o registro em livro próprio.

16.5Fiscalizar  a  entrada  de  cessionários  e  prestadores  de  serviço  após  o  horário  de
expediente do contratante e nos feriados e finais de semana, impedindo a entrada
sem a devida autorização e registro.

16.6Permitir  o  ingresso  às  instalações,  prestando  informações  de  caráter  genérico  ao
público.

16.7Permitir  aos  portadores  de  deficiência  física  acesso  aos  elevadores,  procurando
ajudá-lo(s), quando for o caso, no desembarque de veículos.

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.7,luizfernando)  pag. 180 de 1732



(MINUTA) Pregão P…. nº .../2018 22

16.8Dar  cobertura  às  autoridades  que  transitarem  na  sua  área  de  serviço,  quando
solicitado pela fiscalização do contrato.

16.9Impedir o ingresso nas dependências da Câmara Municipal de Londrina de pessoas
que estejam portando arma de qualquer natureza, ressalvadas as ações policiais, no
caso  de  flagrante  delito  e  outras  situações  previstas  nas  normas  internas  da
Contratante.

16.10 Colaborar  com  as  polícias  civil  e  militar  nas  ocorrências  de  ordem  policial
sucedidas nas instalações da Contratante, facilitando, à medida do possível, a atuação
daquelas  entidades,  inclusive  na  indicação  de  testemunhas  de  eventuais
acontecimentos.

16.11Observar  a  movimentação de indivíduos  em atitude  suspeita  nas  imediações  da
posto,  adotando  as  medidas  de  segurança  conforme  orientação  recebida  do
Contratante e de acordo com as normas internas do órgão, bem como aquelas que
entender oportunas, conforme treinamento recebido.

16.12Coibir a entrada de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações sem que
estejam devidamente autorizados pela Administração.

16.13 Não permitir  a  fixação  de  panfletos  ou  cartazes  nos  murais,  paredes,  pilastras,
vidraças,  janelas,  dentre  outros  espaços,  nos  prédios  do  contratante  sem  prévia
autorização.

16.14 Repassar ao vigilante que está assumindo o posto, quando de sua rendição, todas as
orientações  recebidas  e  vigentes,  bem como eventuais  anomalias  observadas  nas
instalações e suas imediações.

16.15 Registrar em instrumento próprio as ocorrências e os principais fatos do dia.
16.16 Comunicar  imediatamente  à  fiscalização  do  contrato  qualquer  dano ou  defeito

observado nas instalações.
16.17 Comunicar à fiscalização do contrato todo acontecimento entendido como irregular

e/ou que atente contra o patrimônio da Contratante.
16.18 Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores achados e perdidos nas

dependências  do  contratante,  providenciando  sua  imediata  remessa  à  direção  da
Câmara,  com o devido registro em formulário próprio e  observância das  normas
internas do contratante.

16.19 Interditar e desinterditar áreas, em caso de incêndio, obras e outras ocorrências,
conforme determinações emanadas pela fiscalização do contrato.

16.20 Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes, no que for pertinente à sua esfera de
atuação, evitando aglomerações, discussões e outras irregularidades em seu posto de
serviço.

16.21 Executar  rondas  diárias  conforme  recomendações  da  fiscalização  do  contrato,
verificando  todas  as  dependências,  adotando  cuidados  e  providências  necessárias
para  o  perfeito  desempenho  das  funções  e  manutenção  da  tranquilidade  das
instalações.

16.22 Operar, eventualmente, equipamentos de controle de acesso, como, por exemplo,
catracas e detectores de metais.
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16.23 Cumprir todas as atividades relativas ao serviço de vigilância em conformidade
com as  normas internas,  este  Termo de Referência  e o  contrato decorrente deste
certame.

16.24 Demais atividades relacionadas à finalidade do serviço de vigilância, de garantir a
incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio da Câmara Municipal
de Londrina.

17 Se  for  necessário,  a  critério  da  Contratante,  poderá  ser  solicitada  a  execução  dos
serviços  em  dias  e  horários  distintos  dos  estabelecidos  originalmente,  desde  que
comunicado  previamente  ao  Contratado,  podendo,   nesse  caso,  haver  compensação
entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho. 

SEÇÃO IV - DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS

18 A Contratante possui, em seu histórico, atividades que são realizadas fora do seu horário
regular de expediente. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais
atividades  são  imprevisíveis,  foi  elaborada  uma estimativa  no  quantitativo  de  1000
horas incluídos  todos  os  postos  do  contrato,  para  realização  de  possíveis  horas
extraordinárias.

19 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores
previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das
horas extraordinárias.

20 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias,
fiscais  e despesas de alimentação.  O valor  da hora extra será calculado conforme a
legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes 

20.1Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras
serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou
dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

21 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final
da Contratada,  a  Câmara Municipal  de Londrina obterá o valor/hora para o serviço
extraordinário, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas extras que é de
1.000 (um mil) horas.

SEÇÃO V - DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS DE PESSOAL

22 A Contrante possui, em seu histórico, atividades que aumentam a circulação de pessoas
em  suas  dependências,  como,  por  exemplo,  votação  de  assuntos  com  grande
repercussão social, audiências públicas, sessões de julgamento de agentes políticos etc.
Considerando  que  a  data  e  o  horário  em  que  serão  realizadas  tais  atividades  são
imprevisíveis  e  diante  da  necessidade  de  se  contar  com  um  contingente  maior  de

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.7,luizfernando)  pag. 182 de 1732



(MINUTA) Pregão P…. nº .../2018 24

vigilantes, se faz necessária a contratação de demandas extraordinárias de pessoal. 

22.1Para essa demanda extraordinária de pessoal a estimativa é de 1000 horas com um
quantitativo de mão de obra de 1 (um) até 20 (vinte) vigilantes por vez.

22.2Quando o quantitativo de mão de obra solicitado for superior a 5 (cinco) vigilantes,
pelo menos 1 (um) deles deverá ser do sexo feminino.

23 A Contratante deverá fazer a solicitação por e-mail em até 2 (dois) dias úteis antes da
data do evento, especificando a data, o horário e quantitativo de mão de obra para a
demanda extraordinária. 

24 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores
previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das
horas extraordinárias.

25 O valor  da  hora  incluirá  todas  as  despesas  trabalhistas,  obrigações  previdenciárias,
fiscais e despesas de alimentação e será calculado conforme a legislação e/ou acordo,
convenção, ou dissídios coletivos pertinentes 

25.1Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas serão
pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio
coletivo, devidamente comprovado pela Contratada.

25.2 Quando da solicitação de adicional de pessoal, o pagamento poderá se dar na forma
de hora extra ou hora normal do funcionário, a depender da forma de preenchimento
do posto.

25.3Quando  da  ocorrência  desta  situação,  para  recebimento  dos  valores,  a  empresa
deverá  encaminhar  o  holerite  do  funcionário,  que  demonstrará  como  se  deu  o
pagamento ao mesmo e a informação de sua jornada de trabalho, desta forma será
possível determinar se o funcionário trabalhou em horário normal de seu expediente
ou estava realizando horas extras.

25.4O pagamento deverá ser realizado levando em consideração a planilha de custos da
proposta final da Contratada e a metodologia constante do Anexo VII do Edital de
Pregão Presencial nº .../2018, ou seja, com a supressão de módulos e submódulos que
já estejam sendo suportados pelo contrato normal mensal.

26 Quando da convocação motivada por demanda extraordinária de pessoal, a Contratada
deverá fornecer radio profissional ou semiprofissional (rádio HT) compatível com os
utilizados no serviço ordinário para a Contratante e em quantidade adequada à prestação
de serviços.

27 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final
da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o a demanda
extraordinária de pessoal, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas que é
de 1.000 (um mil) horas.
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SEÇÃO VI - DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

28 Na execução do contrato, a Contratada deverá fornecer a seus funcionários todos os
uniformes  e  seus  complementos,  necessários  à  boa  execução  do  serviço  e  em
conformidade com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

28.1A Contratada deverá obedecer  ao seu padrão de uniforme,  registrado e  aprovado
junto ao Ministério da Justiça.

28.2A Contratada deverá fornecer:
28.2.1 2  (duas) calças comprida em tecido brim rip stope ou similar;
28.2.2 2 (duas) camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar;
28.2.3 1 (uma) jaqueta forrada ou japona com emblema;
28.2.4 1  (um)  par  de  coturno  ou  sapato,  de  boa  qualidade,  compatível  com  as

atividades desempenhadas e também com o uniforme;
28.2.5 1 (um) boné com emblema.

28.3 Os itens 28.2.1, 28.2.2 e 28.2.3 deverão ser substituídos obrigatoriamente a cada 6
(seis) meses, os itens 28.2.4 e 28.2.5 devem ser substituídos a cada 12 (doze) meses
ou, em ambos os casos, imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes
ou quando a Contratante verificar a necessidade de troca.

29 Fornecer aos seus empregados uniformes com a identificação da Contratada, adequados
ao tipo de serviço, adequados ao clima da cidade de Londrina,  devendo cuidar para que
sempre mantenham o aspecto de limpeza. 

30 Além  dos  uniformes,  a  Contratada  deverá  fornecer  no  início  do  contrato  todos  os
materiais  e  acessórios  necessários  à  boa  execução,  na  quantidade  de  01  (um)  por
vigilante, com exceção do item 30.1.6 que deverá ser único, tais como:

30.1.1 Cinto de Nylon.
30.1.2 Capa de chuva.
30.1.3 Crachá.
30.1.4 Cassetete.
30.1.5 Porta Cassetete
30.1.6 Livro de ocorrências.
30.1.7 Apito.
30.1.8 Cordão para apito.
30.1.9  Lanterna.
30.1.10 Pilha para lanterna.

31 Também  deverá  fornecer  Rádio  profissional  ou  semiprofissional,  com  frequência
miníma de 450 MHz, frequência essa que deverá ser compatível com as dependências
da Câmara Municipal de Londrina, que permita a utilização do rádio em todo o espaço
sem interferências. (Atualmente são utilizados na prestação do serviço o DTR 620).

31.1O rádio deverá conter a antena, chip de cinto, bateria recarregável, carregador bi-volt
e fones de ouvido.
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31.2 Deverá ser fornecido 01 (um) rádio HT por vigilante em serviço e 02 (dois) rádios
HT para o fiscal da contratante, devidamente licenciado pelo órgão responsável.

31.3A manutenção  dos  equipamentos  será  de  exclusiva  responsabilidade  da  empresa
Contratada, sendo que no caso de defeito no equipamento, deverá ser reparado ou
substituído  no  prazo  máximo de  03  (três)  dias  úteis,  a  contar  da  notificação  da
Contratada.

32 A Contratada deverá entregar os uniformes completos aos empregados, os materiais e
acessórios e os rádios mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada
ao fiscal da execução do contrato.

33 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme,
materiais e equipamentos a seus empregados, salvo em caso de extravio ou comprovado
uso inadequado.

34 Os materiais de consumo, equipamentos e acessórios deverão ser substituídos quando
necessário

35 A Contratada  terá  prazo  de  3  (três)  dias  úteis  para  justificar  ou  reparar  materiais
(vestuário,  acessórios,  equipamentos  em  geral,  etc.),  conforme  solicitação  da
contratante, contados a partir da notificação da Contratante para a empresa Contratada.

SEÇÃO VII - DO PREPOSTO

36 A empresa deverá manter sede, filial,  escritório ou preposto em Londrina – PR com
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração,
conforme artigo  68 da Lei  nº  8.666/93,  bem como realizar  todos os  procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.

36.1O preposto, uma vez indicado pela Contratada e aceito pela Administração, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura
do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação de postos e execução
do contrato relativos à sua competência;

36.2O  preposto  indicado  deverá  manter  permanente  contato  com  a  fiscalização  do
contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos
empregados.

36.3Se a fiscalização do Contrato requerer a presença do preposto na administração da
Contratante, deverá ele comparecer em até 02 (dois) dias úteis.

36.4A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações
da  Administração,  inclusive  quanto  ao  cumprimento  das  Normas  Internas  e  de
Segurança e Medicina do Trabalho.

36.5O preposto  deverá  indicar  e  manter  atualizados  seus  números  de  telefone  fixo  e
celular, endereço e e-mail,  para que a Contratante efetue quaisquer comunicações
oficiais.
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SEÇÃO  VIII  -  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA
CONTRATADA 

37  Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:

37.1Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo
de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.

37.2Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
37.3Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas

e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho da Categoria.

37.4Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que
trabalharão  nas  dependências  da Câmara Municipal  de Londrina,  contendo nome
completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias
úteis antes do início da prestação dos serviços.
37.4.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes

deverá ser encaminhada à Contratante.
37.4.2 Encaminhar  à  Contratante,  mensalmente,  se  for  o  caso,  relação  dos

empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que
irão substituí-los.

37.4.3 Comunicar  à  Contratante  com antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  a
concessão de férias aos vigilantes;

37.4.4 Quando do encaminhamento da lista nominal, a Contratada deverá comprovar
a formação técnica específica da mão de obra empregada, mediante apresentação
do  certificado  de  curso  de  formação  de  vigilantes,  expedido  por  instituição
devidamente habilitada e reconhecida.

37.5Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
37.6Orientar e supervisionar seus empregados, tomando as providências pertinentes para

que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à Contratante quando
houver necessidade.
37.6.1 Orientar seus empregados quanto à conduta adequada no trato com servidores,

público em geral e patrimônio público.
37.6.2 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados.

37.7 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes  de  trabalho,  quando,  em ocorrência  da  espécie,  forem vítimas  os  seus
empregados durante a execução deste contrato. 

37.8Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem
como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle.

37.9Manter  quadro  de  pessoal  suficiente  para  o  atendimento  dos  serviços,  conforme
previsto neste  Termo de Referência,  sem interrupções,  seja  por  motivo de férias,
descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
37.9.1 Efetuar  a  reposição  dos  empregados,  em  casos  de  ausência  de  qualquer

natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato
à empresa.
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37.10Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  aos  bens  da
Contratante,  ou ainda a  terceiros,  decorrente culpa ou dolo de seus funcionários,
durante a execução deste contrato.

37.11 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas
as  despesas  decorrentes  da  execução do serviço  por  outras  correlatas,  tais  como
obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho,
em conformidade  com a  legislação  e  com o  Acordo  ou  Convenção  Coletiva  de
Trabalho que estiver submetida.
37.11.1O  descumprimento  das  obrigações  acima  citadas  não  transfere  a

responsabilidade por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo
para aumento no valor do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação.

37.12 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e
acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de
encargos trabalhistas.
37.12.1 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de

suas respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o
acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas
da Previdência Social e da Receita Federal.

37.12.2 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a
conferência do efetivo recolhimento do FGTS.

37.13 Efetuar  o  pagamento  de  seus  funcionários  via  depósito  bancário  na  conta  do
trabalhador,  de  modo  a  possibilitar  a  conferência  do  pagamento  por  parte  da
Administração.

37.14 Autorizar a Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos
salários  e  demais  verbas  trabalhistas  aos  trabalhadores,  quando  houver  falha  no
cumprimento  dessas  obrigações  por  parte  da  Contratada,  até  o  momento  da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

37.15 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser
solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos
de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas.

37.16 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo à
capacidade  física  e  mental  de  todos  os  empregados  que  prestarão  os  serviços
contratados.

37.17 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada
pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de
prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a
não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das
penalidades cabíveis.

37.18 Manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

38 É vedado à Contratada:
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38.1A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de
Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.

38.2A subcontratação do objeto deste certame.

39 Os  prestadores  dos  serviços,  obrigatoriamente,  devem  apresentar-se  devidamente
munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida,
bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos nos termos do subitem
28.3  acima  ou  quando  apresentarem  defeitos  ou  desgastes  ou,  ainda,  quando  o
contratante verificar a necessidade de troca.

40 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:

40.1Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados,
cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo,
portando crachá de identificação em local visível.

40.2Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito.
40.3Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom

desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no
posto.

40.4Conhecer as missões do posto que esteja ocupando, assim como a perfeita utilização
dos equipamentos de rádio transmissão e telefones colocados à sua disposição.

40.5Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades.
40.6Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição, para a realização

do serviço e manter limpo o seu posto de serviço.
40.7Cumprir  a  escala  de serviço,  observando os  horários  de entrada  e  saída  de cada

posto.
40.8Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir

tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após
ser substituído.

40.9Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões
relativas à execução do serviço.

40.10 Manter sigilo das informações da área de segurança obtidas em razão da função
exercida.

40.11 Não praticar quaisquer outras atividades alheias ao objeto do Contrato durante o
horário em que estiver prestando os serviços.

40.12 Aplicar, no exercício de sua função, os princípios de relações públicas e humanas
recebidos nos cursos de formação, principalmente no que tange ao atendimento ao
público em geral.

40.13 Guardar seus objetos pessoais local próprio, disponibilizado pela Contratante. 
40.14 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função.
40.15 Não  permitir  a  utilização  do  posto  para  guarda  de  objetos  estranhos  ao  local,

inclusive bens de servidores ou terceiros.
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41 No  caso  de  infração  aos  deveres  descritos  acima,  a  Contratante  poderá  requerer  a
substituição do vigilante considerado inadequado, fixando prazo para que a Contratada
promova a substituição.

SEÇÃO IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

42 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:

42.1Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

42.2Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências
para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.

42.3Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  realizados  em  desacordo  com  este
instrumento.

42.4Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

42.5Proporcionar  todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados.

42.6Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

SEÇÃO X - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

43 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços com o disposto no Contrato.

43.1Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral  da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente
Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no
Departamento de Administração Predial. 

44 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da
Gestão  e  Fiscalização  dos  Contratos,  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  as  seguintes
atribuições:

44.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços.

44.2Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
44.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária à execução dos serviços.
44.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores.

44.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
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44.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  ao  Gestor  do
Contrato para as providências cabíveis.

45 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.

45.1O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em
que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

46 A Gestão  do  Contrato  caberá  ao  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio,  que
receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento
administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

47 Caberá  ao  Departamento  Financeiro  da  Contratante  a  conferência  dos  encargos  e
tributos incidentes na fatura do serviço, bem como a realização das retenções devidas. 

48 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

SEÇÃO XI - DA GARANTIA CONTRATUAL

49 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do
contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do
serviço.

49.1O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por
igual  período,  quando,  durante  o  seu  transcurso,  for  solicitado  pelo  licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

49.2A não  apresentação  da  garantia  devida  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

50  A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

50.1Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
50.2Seguro-garantia.
50.3Fiança bancária.
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51 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal,  mediante depósito identificado a crédito da Contratante,  em conta que será
informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização
monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93

52 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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.

53 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

54 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:

54.1Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
54.2Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da

Contratada.
54.3Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros,  decorrentes de culpa ou dolo da

Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
54.4Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
54.5Obrigações  trabalhistas,  fiscais,  sociais  e  previdenciárias  não  honradas  pela

Contratada.
54.6Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta)

dias após o término da vigência ou rescisão contratual. 

55 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do
valor ou a prorrogação.

56 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente,  pela  Contratante,  para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

57 A garantia,  independentemente da modalidade,  deverá vigorar por 90 (noventa) dias
além  do  período  da  execução  do  Contrato,  devendo  ser  complementada
proporcionalmente  ou  renovada  nos  casos  de  aumento  no  preço  pactuado  ou  de
renovação do contrato.

57.1Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos
eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.
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57.2 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada,
sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

SEÇÃO XII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

58 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

58.1O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato.

58.2Quando  necessário,  em  virtude  de  realização  de  serviços  extraordinários,  a
Contratada  deverá  emitir  notas  fiscais  distintas,  contemplando  em  uma  delas  a
prestação  normal  do  serviço  e  na(s)  outra(s),  se  for  o  caso,  o(s)  serviço(s)
extraordinário(s), conforme cada situação.

58.3O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao faturado.

58.4A Contratada  deverá  informar  o  número  da  Nota  de  Empenho  em  sua  Nota
Fiscal/Fatura.

59 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido
realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.

60 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

60.1Cópia da folha de pagamento
60.2Cópia da folha ponto ou documento similar.
60.3Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
60.4Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
60.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
60.6Certidão negativa de débitos INSS (CND).
60.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
60.8Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade  Social

(GFIP).
60.9Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
60.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
60.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
60.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários

e Imobiliários).
60.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.
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61 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 60.3, 60.5, 60.7, 60.8 e 60.9 acima.

61.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.

61.2Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.

61.3Certidões  ou  documentos  com  prazo  de  validade  superior  a  1  (um)  mês  serão
conferidos mensalmente.

62 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese,  o  prazo  para o recebimento definitivo  iniciar-se-á após a  comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

63 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

63.1Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

64 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.

65 No  caso  de  falha  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

66 A  Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação.

SEÇÃO XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

67 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data indicada para
início  da  execução  dos  serviços,  podendo,  por  interesse  da  Administração,  ser
prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos
termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

67.1O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

68 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
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69 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se
for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à
realização de uma nova licitação.

70 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

70.1A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos.

70.2A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

70.3A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro
ano de vigência da contratação.

71 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

SEÇÃO XIV - DAS PENALIDADES

72 A vencedora  do  certame  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do
presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

73 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às
seguintes sanções:

73.1 Advertência.
73.2Multa.
73.3Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
73.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em

geral,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

74 A penalidade  de  advertência  será  aplicada  nos  casos  de  falhas  leves,  nas  quais  a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante. 

75 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
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75.1As  multas  moratórias  serão  aplicadas  quando  se  verificar  atraso  injustificado  da
Contratada  ao  cumprir  suas  obrigações  e  são  condutas  que  podem  ensejar  sua
aplicação as seguintes:
75.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco

décimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  por  dia  de  atraso
injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o
máximo de  10  (dez)  dias  (5% do  valor  total  do  contrato),  sem prejuízo  de
rescisão do contrato.

75.1.2 Atraso  injustificado  no  pagamento  das  verbas  trabalhistas  (salário,  vale-
alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20
(vinte) dias (10% do valor mensal do contrato),  sem prejuízo de rescisão do
contrato.

75.1.3 Atraso  injustificado  na  entrega  dos  uniformes,  materiais  e  equipamentos
definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
fatura  do  mês  da  ocorrência,  por  dia  de  atraso  injustificado,  limitada  a  sua
aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato),
sem prejuízo de rescisão do contrato.

75.1.4Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no
posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura
do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na
reposição do posto, limitada a sua aplicação até o final do horário da prestação
de serviços no respectivo posto, sem prejuízo de rescisão do contrato.

75.1.5Atraso  injustificado  no  envio  dos  vigilantes  requisitados  em  virtude  de
demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado
no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas
de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três)
horas  seja  ultrapassado,  a  ocorrência  será  considerada  como  recusa  de
encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.

75.1.6Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual
devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês
da ocorrência,  por  dia  de atraso injustificado,  limitada a sua aplicação até  o
máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de
rescisão do contrato.

75.1.7 Atraso  injustificado  na  entrega  de  documentos  solicitados  ou  devidos  por
força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por
dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor
mensal do contrato).

75.2Se  a  empresa  não  assinar  o  contrato,  será  aplicada  multa  compensatória
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa
penalizada.
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75.3Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda
extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15%
(quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.

75.4A aplicação da  penalidade  de  multa  não exclui  a  possibilidade  da  aplicação  das
outras penalidades previstas.

76 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da
execução do contrato.

76.1Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

77 São  ocorrências  que  podem  ensejar  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o
Município  de Londrina,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:

77.1Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto  ou  não  mantiver  a
proposta. 

77.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

78 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.

78.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.

78.2Nos  casos  em  que  for  aplicável  a  declaração  de  inidoneidade,  o  prazo  para  a
apresentação  de  defesa  da  Contratada  será  de  10  (dez)  dias  úteis,  contados  da
abertura de vista dos autos.

78.3A não  apresentação  de  defesa  no  prazo  designado  importará  na  presunção  de
veracidade dos fatos imputados pela Administração. 

79 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira:

79.1O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências.

79.2O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
79.3Apresentada  a  defesa,  o  Gestor  encaminhará  relatório  à  Presidência  da  Câmara

Municipal  de  Londrina  que  decidirá  se  aplicará  ou  não  a  penalidade  e  em  que
medida.
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80  Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o
fato será registrado em cadastro correspondente.

Município de Londrina, 5 de dezembro de 2018. 

      Bruna Fernandes Lonni Hipólito

Departamento de Administração Predial
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nº. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o nº.  [número].  Para tanto,  outorgo à pessoa física supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

________________________________________________________________
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ANEXO  III  –  DECLARAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF)  sob o nº.
[número],  para  fins  de  participação  no  Pregão  Presencial  nº  [número  do  pregão]/[ano]
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial nº.  [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em ______ de ________________________ [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  IV  –  DECLARAÇÃO  DE  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4º do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a)  Esta  declaração  deve  ser  preenchida  somente  por  empresa  que  se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b)  A  não  apresentação  desta  declaração  será  interpretada  como  não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF)  sob o nº.
[número], declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal
de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da
proposta para a prestação de serviços de vigilância patrimonial, conforme previso no Edital de
Pregão Presencial nº. [número/ano]

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente se a empresa optar por não realizar vistoria,
nos termos da Seção I do Termo de Refência.

b) Esta declaração deverá constar do Envelope nº 1 – Proposta.
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ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

________________________________________________________________
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto Qtde. De Valor Total
Serviço por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

(A) (B) por Posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)
( C)

I 0,00 3 0,00 1 0,00

II 0,00 3 0,00 1 0,00

III 0,00 2 0,00 1 0,00

IV 0,00 2 0,00 1 0,00

Valor Mensal dos Serviços 0,00

Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, de segunda a sexta-feira.
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.7,luizfernando)  pag. 204 de 1732



(MINUTA) Pregão P…. nº .../2018 46

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00
E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.7,luizfernando)  pag. 208 de 1732



(MINUTA) Pregão P…. nº .../2018 50

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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Descrição dos Insumo Diversos

Uniformes

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Materiais

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Equipamentos  

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Duração dos 
itens 

(vida útil)

Duração dos 
itens 

(vida útil)

Duração dos 
itens 

(vida útil)
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ANEXO VII – ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO DAS

PROPOSTAS

A planilha disponibilizada tem por base a Instrução Normativa n.º 05/2017.

a) Os percentuais dos itens “A”, “B”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H”, do submódulo 2.2 são
fixos, em virtude de serem percentuais definidos em lei.

b) O percentual do item “C”, do submódulo 2.2 é variável a depender do grau de risco,
devendo o mesmo ser comprovado pela empresa, conforme consta do item 16.3 do edital.

c) Os percentuais dos itens “A” a “F” do Módulo 3, representam índices máximos,
calculados segundo estimativas do MPOG, que estipulam uma provisão para fazer frente as
demissões que podem ocorrer durante a execução contratual e ao final do contrato.

Para que todas as empresas possam concorrer em condições iguais e receber o mesmo
tratamento no momento da prorrogação contratual, os custos com os itens “A”, “B”, “D” e
“E”, serão calculados de tal maneira que, ao final do primeiro ano de execução contratual,
sejam totalmente provisionados, pois no momento da prorrogação do contrato os mesmos
serão suprimidos, sendo considerados como custos não renováveis.

d)  Os valores  dos  itens  “B” a “F” do submódulo  4.1 deverão ser  calculados pela
empresa segundo estimativas próprias devendo ser encaminhada a memória de cálculo para a
contratante aferir os valores. No momento que antecede a prorrogação deverá ser verificada
como ocorreu a utilização destes itens durante a execução contratual, para que os mesmos
possam ser adequados à realidade, nunca ultrapassando os valores indicados pela empresa
para  cada  item,  podendo inclusive  serem suprimidos  caso observe-se  que  são  custos  não
renováveis.

e)  Os  custos  com materiais,  equipamentos  e  uniformes  do  Módulo  5  deverão  ser
apresentados conforme as orientações abaixo:

e.1) O custo com equipamentos, constante do item “C” do Módulo 5, será considerado
como custo não renovável e será suprimido no momento da primeira prorrogação contratual.
Assim,  de  modo  a  possibilitar  a  igualdade  de  condições  entre  os  interessados,  os
equipamentos  a  serem  utilizados  na  execução  do  contrato  devem  ser  novos  e  no  item
equipamentos da planilha de custos o valor deve corresponder à fração (1/12 avos) do total de
equipamentos a ser utilizado na execução anual do contrato, dividido pelo número de postos
que utilizarão o respectivo equipamento, de forma que todo o custo com equipamentos seja
pago no primeiro ano do contrato, sendo que, na prorrogação contratual, tais custos serão
excluídos por se tratarem de custos não renováveis.

e.2) O valor do custo de equipamentos deverá ser descrito na tabela da última páfina
do anexo anterior.
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f)  Não há necessidade da  empresa apresentar  proposta  em separado para as  horas
extras, pois com base na sua proposta principal, respeitado os parâmetros nela fixados, serão
deduzidos apenas os módulos não incidentes, sendo apurado o valor total a ser gasto com
horas extras, cujo montante deverá constar do valor total do contrato, de modo que não seja
necessário a realização de termos de aditamento durante a vigência contratual.

Para o cálculo das horas extras não haverá incidência do submódulo 2.3 (a não ser que
o serviço seja em data diferente do expediente normal ou que a convenção coletiva estabeleça
tratamento diferenciado para esses casos), módulo 4 e módulo 5 (no caso destes dois últimos
módulos o valor constante destas rubricas no contrato original já devem ser suficiente para
suportar o valor nos casos de horas extras). Incidirá sobre o pagamento de horas extras valores
exigidos mediante lei ou convenção coletiva, tais como: DSR, Adicionais de horas extras,
adicionais noturnos e outros que por ventura existirem).
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaro  que  a  empresa

___________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  nº

____________________,   estabelecida  em  __________________________,  possui  os

seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/ Empresa Vigência do Contrato Valor Total do Contrato*

…. … R$

Valor total dos contratos R$ ...

*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Obs: 

1  -  Além  dos  nomes  dos  órgãos/empresas,  o  licitante  deverá  informar  também  o
endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

2 - A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

3 – Fórmula de cálculo: Valor do Patrimônio Líquido x 12  = >1 
Valor total dos contratos* 
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4- Observação:  Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

5 - Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

6 -  Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo  ou  negativo  em  relação  à  receita  bruta,  o  licitante  deverá  apresentar
justificativas.

Fórmula de cálculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta
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ANEXO  IX  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  RELATIVA  À  PROIBIÇÃO  DO
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o  nº.  [número]  interessada  em  participar  da  licitação  modalidade  Pregão  presencial  nº
[número  do  pregão]/[ano],  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  Estado  do  Paraná,  em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

(cidade, data).

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope nº 2 ‘Documentação’)
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. [número sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIOMONIAL 

VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

A  CÂMARA MUNICIPAL DE  LONDRINA,  com  sede  na  Rua  Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina – PR, inscrita
no CNPJ sob o nº  78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes,  portador da Cédula de Identidade nº [número do RG]  e CPF nº
[número  do  CPF],  em  face  do  resultado  final  do  Pregão  Presencial  em  epígrafe,  já
homologado,  resolve  firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o nº [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP nº.
[número  do  cep],  no  Município  de  [município],  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato],  portador(a) da Cédula de
Identidade nº [número do RG] e CPF nº [número do CPF], nos seguintes termos:

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.7,luizfernando)  pag. 221 de 1732



(MINUTA) Pregão P…. nº .../2018 63

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de vigilância patrimonial para atender às necessidades da Câmara Municipal de
Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento,
no  Termo de Referência  (Anexo I  do  Pregão Presencial  nº  …./2018),  no  Edital  do
certame e em seus Anexos.

2 A descrição do serviço, as exigências relacionadas a uniformes e insumos e a disciplina
das  obrigações  da  Contratada  estão  previstas  no  Termo de  Referência  (Anexo  I  do
Edital de Pregão Presencial nº …../2018  constante da seq. 1.3 dos autos do Processo
Administrativo nº 62/2018), documento que integra o presente instrumento, como se
nele estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução do contrato decorrentes do presente instrumento, correrão
à  conta  da  dotação  Funcional  programática:  01.010.01.031.0001.2001,  Natureza  da
despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 Após a assinatura do contrato e da prestação de garantia contratual referida na Seção XI
do  Termo  de  Referência,  a  Fiscal  do  Contrato  solicitará  a  Nota  de  Empenho  e
encaminhará ao Contratado para que este dê início à execução contratual.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

5.1 O valor a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento. 

5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A  Contratada  deverá  manter  durante  toda  a  execução  da  contratação,  em
compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

7 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir do dia 1º de fevereiro
de  2019,  podendo,  por  interesse  da  Administração,  ser  prorrogado  por  períodos
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do
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artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

7.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

8 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se
for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à
realização de uma nova licitação.

8.1 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

9 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

9.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos.

9.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro
ano de vigência da contratação.

10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado  ou  de  preços  contratados  por  outros  órgãos  e  entidades  da  Administração
Pública,  visando  a  assegurar  a  manutenção  da  contratação  mais  vantajosa  para  a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA  QUINTA  –  DO  PREÇO  E  DO  VALOR  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO

12 O valor total do presente contrato é de R$ … (...) e corresponde à soma do preço anual
final da Contratada definido na tabela do subitem 12.2 abaixo com o valor estimado
referente à previsão  anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal,
conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do Edital de
Pregão Presencial nº .../2018).

12.1O valor da previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal é
de R$ …... (...) e foi obtido com base no valor/hora para o posto 1 a partir da planilha
de custos e formação de preços da proposta final da Contratada, multiplicado pela
quantidade  estimada  de  horas  extras  definidas  nas  Seções  IV e  V do  Termo de
Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …./2018).

12.2O preço dos serviços contratados exposto na tabela abaixo:
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Posto de Serviço Quantidade de
Vigilantes

Valor mensal

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ ...

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.

3 R$ ...

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda
a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$ ...

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 

2 (em
revezamento)

R$ ...

Valor mensal R$ ...

Valor anual R$ ...

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

13 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

13.1O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato.

13.2Quando  necessário,  em  virtude  de  realização  de  serviços  extraordinários,  a
Contratada  deverá  emitir  notas  fiscais  distintas,  contemplando  em  uma  delas  a
prestação  normal  do  serviço  e  na(s)  outra(s),  se  for  o  caso,  o(s)  serviço(s)
extraordinário(s), conforme cada situação.

13.3O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao faturado.

13.4A Contratada  deverá  informar  o  número  da  Nota  de  Empenho  em  sua  Nota
Fiscal/Fatura.

14 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido
realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.

15 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

15.1Cópia da folha de pagamento
15.2Cópia da folha ponto ou documento similar.
15.3Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
15.4Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
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15.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
15.6Certidão negativa de débitos INSS (CND).
15.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
15.8Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade  Social

(GFIP).
15.9Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
15.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
15.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
15.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários

e Imobiliários).
15.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

16 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 15.3, 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 acima.

16.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.

16.2Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.

16.3Certidões  ou  documentos  com  prazo  de  validade  superior  a  1  (um)  mês  serão
conferidos mensalmente.

17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese,  o  prazo  para o recebimento definitivo  iniciar-se-á após a  comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

18.1Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.

20 No  caso  de  falha  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

21 A  Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação.

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.7,luizfernando)  pag. 225 de 1732



(MINUTA) Pregão P…. nº .../2018 67

22 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência,  podendo  a  Contratante  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas
após  procedimento  administrativo  que  lhe  tenha  sido  assegurada  a  ampla  defesa  e
contraditório.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

23 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços com o disposto no Contrato.

23.1Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral  da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente
Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no
Departamento de Administração Predial. 

24 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da
Gestão  e  Fiscalização  dos  Contratos,  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  as  seguintes
atribuições:

24.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços.

24.2Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
24.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária à execução dos serviços.
24.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores.

24.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
24.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  ao  Gestor  do
Contrato para as providências cabíveis.

25 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.

25.1O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em
que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

26 A Gestão  do  Contrato  caberá  ao  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio,  que
receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento
administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
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27 Caberá  ao  Departamento  Financeiro  da  Contratante  a  conferência  dos  encargos  e
tributos  incidentes  na  prestação  do  serviço,  bem  como  a  realização  das  retenções
devidas. 

28 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  INFRAÇÕES  E  DAS  SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

29 A vencedora  do  certame  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do
presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

30 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às
seguintes sanções:

30.1 Advertência.
30.2Multa.
30.3Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
30.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em

geral,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

31 A penalidade  de  advertência  será  aplicada  nos  casos  de  falhas  leves,  nas  quais  a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante. 

32 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.

32.1As  multas  moratórias  serão  aplicadas  quando  se  verificar  atraso  injustificado  da
Contratada  ao  cumprir  suas  obrigações  e  são  condutas  que  podem  ensejar  sua
aplicação as seguintes:
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32.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco
décimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  por  dia  de  atraso
injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o
máximo de  10  (dez)  dias  (5% do  valor  total  do  contrato),  sem prejuízo  de
rescisão do contrato.

32.1.2 Atraso  injustificado  no  pagamento  das  verbas  trabalhistas  (salário,  vale-
alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20
(vinte) dias (10% do valor mensal do contrato),  sem prejuízo de rescisão do
contrato.

32.1.3 Atraso  injustificado  na  entrega  dos  uniformes,  materiais  e  equipamentos
definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
fatura  do  mês  da  ocorrência,  por  dia  de  atraso  injustificado,  limitada  a  sua
aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato),
sem prejuízo de rescisão do contrato.

32.1.4Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no
posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura
do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na
reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de
vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão
do contrato.

32.1.5Atraso  injustificado  no  envio  dos  vigilantes  requisitados  em  virtude  de
demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado
no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas
de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três)
horas  seja  ultrapassado,  a  ocorrência  será  considerada  como  recusa  de
encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.

32.1.6Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual
devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês
da ocorrência,  por  dia  de atraso injustificado,  limitada a sua aplicação até  o
máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de
rescisão do contrato.

32.1.7 Atraso  injustificado  na  entrega  de  documentos  solicitados  ou  devidos  por
força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por
dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor
mensal do contrato).

32.2Se  a  empresa  não  assinar  o  contrato,  será  aplicada  multa  compensatória
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa
penalizada.

32.3Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda
extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15%
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(quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
32.4A aplicação da  penalidade  de  multa  não exclui  a  possibilidade  da  aplicação  das

outras penalidades previstas.

33 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da
execução do contrato.

33.1Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

34 São  ocorrências  que  podem  ensejar  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o
Município  de Londrina,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:

34.1Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto  ou  não  mantiver  a
proposta. 

34.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

35 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.

35.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.

35.2Nos  casos  em  que  for  aplicável  a  declaração  de  inidoneidade,  o  prazo  para  a
apresentação  de  defesa  da  Contratada  será  de  10  (dez)  dias  úteis,  contados  da
abertura de vista dos autos.

35.3A não  apresentação  de  defesa  no  prazo  designado  importará  na  presunção  de
veracidade dos fatos imputados pela Administração. 

36 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira:

36.1O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências.

36.2O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
36.3Apresentada  a  defesa,  o  Gestor  encaminhará  relatório  à  Presidência  da  Câmara

Municipal  de  Londrina  que  decidirá  se  aplicará  ou  não  a  penalidade  e  em  que
medida.

36.4Após a aplicação de quaisquer  das  penalidades previstas,  far-se-á a  comunicação
escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando
ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.
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37 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado  à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

37.1Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos  suspensivos  em  relação  à  decisão  proferida,  contudo  não  desobriga  a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

38 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº
9.784, de 1999.

39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo Índice Nacional de Preços
ao  Consumidor  (INPC),  ou  outro  que  venha  substituí-lo,  divulgado  pela  instituição
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da regra “pro-rata
die” para períodos fracionados.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

40 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666,
de 1993. 

41 A  Contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

42 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL

43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993. 

44 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

45 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei nº 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO

46 O valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso
salarial dos funcionários da contratada, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo,
acordo ou convenção coletiva  de trabalho,  e  na hipótese  de  alteração da  legislação
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trabalhista, na exata medida da repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados
direta ou indiretamente pela ocorrência do fato ou ato novo. 

46.1A solicitação  deverá  ser  imediata  e  acompanhada  de  cálculos  e  documentação
comprobatória, inclusive de aumento salarial concedido à categoria profissional, não
incidindo correção monetária na demora da solicitação.

46.2As  repactuações  a  que  o  contratado  fizer  jus  e  não  forem solicitadas  durante  a
vigência  do  contrato  serão  objeto  de  preclusão  com a  assinatura  da  prorrogação
contratual ou com o encerramento do contrato.

47 O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início
da vigência contratual, com base na variação do IPC-FIPE, ou outro índice que venha a
substituí-lo,  conforme  as  disposições  previstas  na  Lei  nº  9069/1995,  devendo  ser
solicitado por pedido escrito pela Contratada acompanhado de planilhas de cálculos e
documentação  comprobatória  e  somente  será  devido  a  partir  da  protocolização  do
pedido, não sendo aplicado retroativamente.

48 A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo
de sessenta dias,  contados a  partir  da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos, interrompendo-se este prazo se a Contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação
dos custos.

48.1A Contratante deverá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada
pela Contratada.

49 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

49.1Da  data  limite  para  apresentação  das  propostas  constante  do  instrumento
convocatório,  em relação  aos  custos  com a  execução  do  serviço  decorrentes  do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço; ou 

49.2Da  data  do  acordo,  convenção  ou  dissídio  coletivo  de  trabalho  ou  equivalente,
vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta,  quando  a  variação  dos  custos  for
decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

50 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

51 Consoante  o  artigo  45  da  Lei  n°  9.784,  de  1999,  a  Administração  Pública  poderá
motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive  retendo  o  pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
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CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

52 Constituem documentos anexos a este instrumento: 

52.1O  Edital  do  Pregão  Presencial  nº  .../2018 e  os  anexos  que  o  compõem  –
principalmente o Termo de Referência (Anexo I do Edital);

52.2A proposta final da Contratada e a sua respectiva planilha de custos e formação de
preços.

53 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO

54 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial  do Município de Londrina,  até  o  quinto dia  útil  do mês seguinte  ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

55 O foro para dirimir questões relativas ao presente  instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito. 

Londrina, [dia, mês e ano].

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CI nº 385/2018 – DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria de Jurídica
Assunto:  Processo  Administrativo  nº.  62/2018 -  Pregão presencial  –  Serviços  de  vigilância -
Parecer

Londrina, 19 de dezembro de 2018.

Prezados,

Encaminho os autos do Processo Administrativo em epígrafe para parecer sobre

a minuta de edital de seq. 2.7, bem como sobre os demais atos do processo.

Ressalto  que  as  sugestões  do  parecer  da  Controladoria  de  seq.  2.5  foram

incorporadas na minuta de edital de seq. 2.7 e a indicação da alínea “i” do item 2 foi atendida na

movimentação de seq. 2.6.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Licitação,  na  modalidade  de  pregão  presencial,  do  tipo  menor  preço 

global,  para  contratação de empresa prestadora  de  serviços  de  vigilância  desarmada na Câmara 

Municipal de Londrina.

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio/Diretoria Geral

RELATÓRIO

Por meio da CI n. 385/2018-DSP, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio da 

Câmara Municipal de Londrina envia, para os fins do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93,  os 

autos eletrônicos do Processo Administrativo DG n. 62/2018, cuja minuta do Edital de Licitação (Ev. # 

2.7 dos autos eletrônicos) prevê a realização de pregão presencial do tipo menor preço global, visando 

a  contratação  de empresa  prestadora  de  serviços  vigilância  desarmada na Câmara  Municipal  de 

Londrina, conforme Termo de Referência de fls. 3/36.

Submetida a minuta à análise da Controladoria para exercício do controle interno 

prévio, o parecer do órgão (Ev. # 2.5) fez apontamentos minuciosos sobre a minuta e seus anexos, 

notadamente as planilhas que deverão ser utilizadas para a composição de preços, os quais foram 

encampados na minuta, conforme informado na CI.

É o Relatório.

PARECER

1. Quanto ao pregão. 

Esta modalidade de licitação é regulada pela Lei 10.520/2002, e assim sintetizada 

por Joel de Menezes Niebuhr:

“Pregão é uma das modalidades de licitação pública, atualmente disciplinada pela Lei  

nº10.520/02, destinada à contratação de bens ou de serviços comuns, cujo julgamento  D
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das propostas antecede a fase de habilitação, admitindo que os licitantes renovem as  

suas propostas iniciais. O procedimento da modalidade pregão distingue-se dos demais  

procedimentos das outras modalidades de licitação, apresentando vantagens flagrantes.

A primeira vantagem é que o pregão independe do valor estimado do futuro contrato, tal  

qual as modalidades concorrência, tomada de preços e convite. Estas modalidades são  

adotadas, via de regra, de acordo com valores pré-estabelecidos, o que freqüentemente  

causa transtornos à Administração.”

Conforme parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520/2002, "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". Isto se aplica ao objeto do Edital, mesmo porque o Termo de Referência foi confeccionado 

de modo a permitir a análise objetiva dos serviços a serem prestados, com a definição de critérios 

presentes no Anexo I do Edital.

1.1. Quanto ao preço global. 

Quanto ao tipo de licitação escolhido (menor preço global), vale ressaltar que o art.  

23, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, aplicado supletivamente ao pregão por força do disposto no art. 9º, da Lei  

nº 10.520/02, estatui o seguinte:

"Art. 23 ( ... )

§ 1º  As obras,  serviços e compras efetuadas pela  administração serão divididas em 

tantas  parcelas  quantas  se  comprovarem  técnica  e  economicamente  viáveis,  

procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis  

no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala."

No  processo  administrativo  consta  a  justificativa  expressa  para  a  contratação 

conjunta dos diversos postos de serviço, dado que todos da mesma natureza.

2. Análise do Edital.

Passamos a analisar a minuta do Edital de pregão presencial do tipo menor preço 

global.
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2.1. A Lei 10.520/2002, dispõe em seu artigo 4º:

“Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados  

e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso  

em  diário  oficial  do  respectivo  ente  federado  ou,  não  existindo,  em  jornal  de  

circulação local,  e facultativamente,  por meios eletrônicos e conforme o vulto da  

licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o  

art. 2º;

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e  

horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º,  

as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o  

caso;

(...)” 

As exigências mínimas do inciso do artigo 3º, por sua vez, são as seguintes:

“(...)a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o  

objeto  do  certame,  as  exigências  de  habilitação,  os  critérios  de  aceitação  das  

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com  

fixação dos prazos para fornecimento;”

Sistematizando as exigências mínimas legais, temos, portanto – com as respectivas 

análises jurídicas, feitas a partir dos autos do PA:

(i) Justificativa da necessidade da contratação;

Nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 10.520/02, é necessária a apresentação 

dos das justificativas da necessidade da contratação, o que, no caso em análise, foi feito por meio dos  

argumentos  técnicos  trazidos  no  termo  de  referência,  onde  se  informou  que  “a  contratação  dos 
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serviços  aqui  descritos  se  justifica  pela  necessidade  de  proteger  o  patrimônio  público,  aliado  ao  

término da vigência do contrato vigente” (item 11 do Termo de Referencia, fl. 4)

Diante de tal panorama, é preciso já de início ressalvar-se a opinião pessoal deste 

advogado, no sentido de que os serviços de vigilância de prédios públicos municipais (e a Câmara é 

um destes, com uso especial destinado ao Poder Legislativo Municipal) deveriam ser precipuamente 

exercidos pelos integrantes da Guarda Municipal, ante o contido no § 8º do artigo 144 da CF/88:

"Os  Municípios  poderão  constituir  guardas  municipais  destinadas  à  proteção  de  

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei."

Embora  nos  pareça  -  repete-se,  em  opinião  pessoal  -  bastante  evidente  a 

necessidade  de  utilização  de  guardas  municipais  para  tais  serviços  a  partir  da  disposição 

constitucional, o tema não é pacífico, tanto que há notícia de tramitação, no Congresso Nacional, de 

projeto de lei (PL 4.416/2016) que pretende exatamente dispor sobre a proibição aos Municípios que 

mantêm  guarda  municipal  de  contratar  Serviços  de  Segurança  Privada1;  como  se  vê,  a  própria 

necessidade  de  discussão  de  tal  matéria  via  projeto  de  lei  é  indicativo  de  que  o  dispositivo  

constitucional não é respeitado. 

Isto  torna  necessário  que  se  busque  oficiar  ao  Poder  Executivo  informando  tal 

pretensão antes de optar-se pela contratação de serviços de segurança privada, pois nos parece que 

somente  diante  de  justificativa  pertinente  pela  negativa  da  utilização  da  Guarda  Municipal  (como 

ausência de efetivo comprovado, por exemplo) é que se poderia pensar na opção de terceirização dos 

serviços de vigilância, sendo que a justificativa da Casa então abarcaria esta situação específica. 

Colocados estes pontos,  passa-se a tratar  sobre a terceirização,  abstraindo-se a 

argumentação acima. 

Sobre a terceirização, convém mencionar que este foi um dos temas jurídicos que 

sofreu maior alteração recente no Direito brasileiro. Do ponto de vista legislativo, consta que até o final  

de  março de  2017,  não havia  regulamentação em lei  acerca da  terceirização,  sendo a  disciplina 

jurídica realizada tão somente pela súmula 331 do TST.  Portanto,  neste período coube ao Poder 

Judiciário estabelecer os parâmetros e limites para a terceirização de serviços. Em resumo, a súmula 

1 As razões da apresentação do Projeto, de autoria do Deputado Alberto Fraga, do DEM/DF, podem ser conferidas no link: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/514804-CIDADES-COM-GUARDA-MUNICIPAL-PODEM-SER-PROIBIDAS-DE-
CONTRATAR-SEGURANCA-PRIVADA.html
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331 do TST não permitia a terceirização das atividades-fim ou principais da empresa e determinava 

que não poderia haver pessoalidade e subordinação entre o trabalhador terceirizado e a empresa 

contratante (tomadora), sendo que, para os órgãos públicos, este foi  o panorama sempre seguido 

nestes  casos,  inclusive  com  a  necessidade  de  se  demonstrar  a  fiscalização  adequada  pela 

Administração para se evitar a responsabilização subsidiária.

A primeira legislação a regulamentar o assunto foi editada em 31 de março de 2017, 

quando promulgada a lei 13.429/17, que alterou e acrescentou diversos dispositivos à lei 6.019/74 para 

tratar sobre a terceirização. Posteriormente, entrou no mundo jurídico a Lei 13.467/17 – a chamada 

"reforma  trabalhista",  promulgada  em 13/7/17,  que  alterou  a  regulamentação  da  terceirização  de 

serviços, com o objetivo de sanar as omissões da lei 13.429/17 e criar algumas salvaguardas aos 

trabalhadores.  Também  em  resumo,  a  Lei  13.429/17  não  restringiu  os  serviços  passíveis  de 

terceirização apenas à atividade-meio da empresa,  o que levou à interpretação de que havia sido 

autorizada a terceirização nas atividades-fim das empresas; já a reforma trabalhista alterou novamente 

a redação da Lei 6.019/74 para prever expressamente a possibilidade de terceirização nas atividades-

fim das empresas (artigo 4º-A da Lei 6.019/74, com a redação dada ela Lei 13.467/17). 

Fundamental ainda frisar que no dia 30/8/18 o STF julgou a ADPF 324 e o recurso 

extraordinário em repercussão geral 958252, ambos versantes sobre a possibilidade de terceirização 

em todas as atividades da empresa. Por 7 votos a 4, o Supremo julgou lícita a terceirização em todas 

as  atividades  de  um  empreendimento,  sejam  elas  em  atividades-meio  ou  fim.  Nesse  sentido,  a 

modificação realizada pela reforma trabalhista passa a ser reconhecida pelo STF, cuja decisão tem 

efeito  vinculante  para  todo  o  Poder  Judiciário.  Estes  os  termos  em  que  foi  firmada  a  tese  de 

repercussão geral:

"É  lícita  a  terceirização  ou  qualquer  outra  forma  de  divisão  do  trabalho  entre  

pessoas  jurídicas  distintas,  independentemente  do  objeto  social  das  empresas  

envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".

No mesmo sentido, o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná a 

respeito sobre a terceirização:

"De acordo com a doutrina, a terceirização é uma alternativa de gestão, por meio da  

qual se efetiva, através de contrato, a transferência de atividades complementares à  

finalidade da empresa contratante, devendo ser a prestadora dos serviços objeto do  
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contrato uma empresa capacitada e organizada para a realização do serviço que  

constitui o objeto contratado.

Nessas circunstâncias, a contratação é lícita, porque não se trata de contrato de  

fornecimento  de  mão-de-obra  (em  que  estão  presentes  a  pessoalidade  e  a  

subordinação),  mas  a  prestação  de  serviço  pela  empresa  contratada,  em  que  

aquelas  características  não  estão  presentes.  Em  recente  decisão  desta  Casa,  

materializada no Acórdão nº 1701/06 -Tribunal Pleno, em processo de consulta do  

Tribunal de Justiça do Estado, foi aprovado, por unanimidade, voto sobre questões  

relativas à contratação de serviços de terceiros (abordando inclusive, serviços de  

limpeza e conservação).

Por  outro  lado,  tratando-se  de  contratação de serviço,  deverá  ser  precedida  de  

licitação para a escolha do contratado, na forma do art. 2º e demais dispositivos da  

Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), bem como  

os limites de despesas estabelecidos na Constituição Federal e as regras fixadas  

pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  para  sua  criação  e  efetivação.  (TCE-PR,  

Consulta  sem Força Normativa -  Processo n°  127880/09 -  Acórdão n°  192/07 -  

Tribunal Pleno -   Rel. Conselheiro Caio Marcio Nogueira Soares)."

Há que ressaltar porém que, inobstante a inegável abertura gerada pela legislação 

recente em relação ao tema, as atividades típicas e centrais do Estado não obviamente podem ser  

terceirizadas, como a administração e cargos de fiscalização. Nesses casos, por certo, permanece a 

exigência do concurso público e da relação direta com a Administração Pública. Em resumo, se já 

existe cargo ou emprego público criado por lei,  não é possível  a terceirização pela Administração 

Pública - e aqui nos remetemos ao que foi dito acima,  referentemente às guardas municipais. 

Deve-se ressaltar  ainda que,  permanece o entendimento no sentido de que não 

havendo  pela  empresa  intermediadora  o  pagamento  correto  aos  trabalhadores  terceirizados,  a 

Administração contratante não responde, em regra,  pelo pagamento dos encargos trabalhistas, ou 

seja, a Administração não será a responsável subsidiária; isto somente ocorrerá caso demonstrada a 

ausência de fiscalização das obrigações decorrentes do contrato celebrado. Nesse sentido, prevê a 

jurisprudência do TST:
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Súmula 331,  V.  Os entes integrantes  da Administração Pública Direta e Indireta  

respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a  

sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei 8.666/93, especialmente  

na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora  

de serviço como empregadora.  A aludida responsabilidade não decorre de mero  

inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente  

contratada.

Isto  reforça  a  necessidade  de  previsão,  no  Edital  do  certamente  e  no  contrato 

decorrente, de cláusulas que prestem-se para efetivar esta formalização, e, com efeito, isto encontra-

se na Cláusula Sétima da minuta contratual. 

(ii) Definição do Objeto do certame;

O objeto do certame, segundo o inciso II do artigo 3º da Lei 10.520/02 deverá ser 

definido de forma “precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes  

ou desnecessárias, limitem a competição.”

A escolha da CML está devidamente pormenorizada no Termo de Referência, e o 

objeto delimitado na Seção I, com detalhamento suficiente para a compreensão das cargas horárias e 

postos,  assim como há,  na seção III  a  descrição de tarefas e rotinas de cada um dos postos.  A 

princípio,  não  vemos,  sob  o  prisma jurídico,  especificação  que  possa  ser  tida  por  irrelevante  ou 

desnecessária, a ponto de limitar a competição, sendo que a opção pela empreitada a preço global 

(Lei  8.666/93,  art.  6º,  VIII,  “a”)  como  forma  de  execução  indireta,  pode  ser  considerada  como 

adequada, tendo em vista a forma como formatou-se que o serviço será prestado. Joel de Menezes 

Niebuhr explica: 

“Se a Administração tem condições de definir antecipadamente o encargo na sua  

totalidade, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, impõe-se a empreitada  

por  preço global.  Em caso contrário,  se a  Administração não tem condições de  

antever  o  encargo em sua totalidade,  não consegue precisar  o  quantitativo,  daí  

impõe-se  a  empreitada  por  preço  unitário.”  (in  “Licitações  Públicas  e  Contrato 

Administrativo”, 2ª Ed., Fórum, p. 271)
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Tal opção, aliás, foi analisada pelo setor competente, dado que a Controladoria da 

Casa,  no  momento  da  intervenção  para  controle  interno  prévio  do  ato,  emitiu  um  parecer 

extremamente detalhado no Ev. # 2.5 do processo administrativo, e não houve manifestação ou glosa 

quanto a tal opção, inclusive alertando que o pagamento levará em consideração o o Anexo VII do 

Termo de Referência.

(iii) Exigências de Habilitação;

 

As exigências  de habilitação,  de acordo com a parte  final  do artigo 37,  XXI,  da 

CF/88, devem expressar  “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia  

dos  cumprimentos  das  obrigações”,  de  sorte  que  os  documentos  de  habilitação  técnica  visam a 

avaliação dos licitantes quanto à sua possibilidade ou não de executar o contrato em certame.

 

Assim,  na  Lei  8.666/93 os  artigos  27  (o  qual  descreve as  exigências  possíveis: 

habilitação  jurídica,  qualificação  técnica,  qualificação  econômico-financeira  e  regularidade  fiscal  e 

trabalhista) e 28 a 31 (que especificam os documentos de cada categoria), dão as balizas para tanto, 

de  sorte  que  ao  parecer  cabe  avaliar  apenas  se  as  exigências  são  pertinentes,  considerando  o 

disposto no  inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal:

    "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos  

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  da  

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência,  e,  também,  ao  

seguinte: - ressalvados os casos especificados nas legislação, as obras, serviços,  

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que  

assegure  igualdade  de  condições  a  todos  os  concorrentes,  com  cláusulas  que  

estabeleçam  obrigações  de  pagamento,  mantidas  as  condições  efetivas  da  

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação  

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

Com  efeito,  quanto  às  exigências  de  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e 

trabalhista  presentes  na  Seção  X,  não  há  o  que  perquirir.  O  mesmo  quanto  às  exigências  de 

qualificação técnica, as quais estão razoáveis às exigências, tendo em conta a opção pela contratação 

pelos serviços em conjunto (e aqui nos remetemos ao item anterior),  dado que tais exigências de 

experiência prévia em níveis adequados, são admitidas por precedentes do STJ:
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“  Não fere a igualdade entre os licitantes, tampouco a ampla competitividade entre  

eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes  

no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica,  

nos termos do art. 30, inciso II, da Lei n. 8.666/93 (REsp 1.257.886/PE, Rel. Ministro  

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2011).”

Por conseguinte, justifica-se que as limitações legais citadas permitam tão somente 

a exigência de atestados que comprovem a experiência anterior do licitante em atividades pertinentes 

e compatíveis com o objeto do novo contrato.

Nesse sentido a posição de Marçal Justen Filho:

"Na linha de proibir cláusulas desarrazoadas, estabeleceu-se que somente podem  

ser  previstas  no  ato  convocatório  exigências  autorizadas  na  Lei  (art.  30,  §  5º).  

Portanto, estão excluídas tanto as cláusulas expressamente reprovadas pela Lei nº  

8.666 como aquelas não expressamente por ela permitidas. É claro que a vedação  

não  exclui  o  dimensionamento  numérico  da  experiência  anterior,  para  fins  da  

equivalência ao objeto licitado. Ou seja, admite-se exigência de experiência anterior  

na execução de obras ou serviços similares. (JUSTEN FILHO, Marçal.Comentários  

à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética, 2005.  

p. 335)".

Em relação à exigência de qualificação econômico-financeira por meio de balanço 

patrimonial,  temos  que  sua  exigência  pelo  Edital  é  possível  juridicamente,  também  se  tem  por 

pertinente a manifestação da Controladoria quanto ao conteúdo dos seus aspectos contábeis exigidos, 

a qual abordou a questão em seu controle interno prévio, sem ressalvas.

Por fim, a exigência de requisitos previstos em lei especial (no caso, o item 50.1 

exige a autorização de funcionamento tratada na Lei 7.102/83 como documento obrigatório) também 

pode  estar  dentre  as  exigências  de  qualificação  técnica,  nos  termos  do  artigo  30,  IV,  da  Lei  de 

Licitações:

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
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(...) IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o  

caso". 

(iv) Critérios de Aceitação das Propostas;

Tais  critérios  previstos  no  Edital  estão  acordes  ao  inciso  X  do  artigo  40  da  Lei 

8.666/93, que dispõe:

“X  -  o  critério  de  aceitabilidade dos  preços  unitário  e  global,  conforme o  caso,  

permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos,  

critérios  estatísticos  ou  faixas  de  variação  em  relação  a  preços  de  referência,  

ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48.”

Neste particular, assim como anotado no item anterior, temos que a Controladoria já 

procedeu a minuciosa avaliação das planilhas de custos e formação de preços que integram o Edital 

em todos os seus aspectos (Anexo VI), com as ressalvas que entendeu pertinentes, as quais foram 

integradas ao Edital, conforme CI de fl. 227.

Em relação à previsão de horas extras no edital, a Instrução Normativa 5/2017 do 

Ministério do Planejamento, tomada como parâmetro para a elaboração do instrumento convocatório e 

seus anexos, prevê tal necessidade de previsão prévia no seu Anexo V, item 2.6, alínea d.1.3, nestes 

termos:

"d.1.3. na adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de serviço,  

admite-se  a  flexibilização  da  execução  da  atividade  ao  longo  do  horário  de  

expediente,  vedando-se  a  realização  de  horas  extras  ou  pagamento  de  

adicionais não previstos nem estimados originariamente no ato convocatório".

(v) Sanções por Inadimplemento;

As sanções previstas no contrato, de forma bastante detalhada na cláusula oitava da 

minuta contratual (as quais vão de multas diárias à impossibilidade de contratar com a administração,  

numa escala gradativa) estão conformes às disposições do artigo 7º da Lei 10.520/02 e dos artigos 86 

e 87 da Lei de Licitações. Sugerimos, entretanto, a menção a tais sanções no Edital.

(vi) Cláusulas do contrato.
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Em relação à minuta contratual (Anexo X), passamos a uma análise pormenorizada 

em relação às exigências dos incisos do artigo 55 da Lei 8.666/93, a saber:

“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos; (cláusula primeira)

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; (cláusula primeira, item 2, que  

remete-se ao Termo de Referência)

III  - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do  

reajustamento  de  preços,  os  critérios  de  atualização  monetária  entre  a  data  do  

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;(cláusulas quinta, sexta e onze,  

no que refere-se a preço e reajustamento;  não encontrado os criterios de atualização  

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento)

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação  

e de recebimento definitivo, conforme o caso; (cláusula primeira)

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional  

programática e da categoria econômica; (cláusula segunda)

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; (não 

encontrada cláusula de exigência de garantias contratuais, embora o termo de referência  

a mencione nos itens 48 a 56)

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores  

das multas; (cláusulas sétima e oitava)

VIII - os casos de rescisão; (cláusula dez)

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa  

prevista no art. 77 desta Lei;(cláusula dez)

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o  

caso; (não aplicável) D
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XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao  

convite e à proposta do licitante vencedor; (cláusula primeira)

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;  

(cláusula treze)

XIII  -  a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em  

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação  

e qualificação exigidas na licitação.” (cláusula terceira, item 6)

2.2. Enfim, da análise verificada temos que, em linhas gerais, o edital atende às 

exigências legais previstas no artigo 4º, III, da Lei 10.520/2002, especificamente quanto às exigências 

mínimas do artigo 3º,  I,  quais  sejam: o objeto do certame (Seção I),  as exigências de habilitação 

(Seção X), os critérios de aceitação das propostas (Seção IX), as cláusulas do contrato (Anexo X, 

Minuta do Contrato Administrativo), descrição minuciosa dos serviços e requisitos de qualidade (Termo 

de Referência), além das sanções por inadimplemento. 

Sem embargo do que se escreveu acima, em vista da análise procedida:

 

a)  alertamos  que  os  quantitativos  máximos  -  inclusive  das  horas  extras,  que 

integrarão preço a ser ofertado -, previamente indicados pelo setor requisitante, devem ser os mais 

próximos possíveis da realidade/necessidade da Câmara Municipal de Londrina;

b)  Nos  termos  do  14  caput  da  Lei  nº  8.666,  de  1993  e  art.  16  da  Lei  de 

Responsabilidade  Fiscal,  os  recursos  orçamentários  indicados  no  Edital  devem  estar  disponíveis 

quando da efetiva contratação.

c)  sugerimos,  por  fim,  seja  oficiado  ao  Município  de  Londrina  sobre  a  questão 

tratada no item 2.1, i, deste parecer.

É o parecer, em 20 de dezembro de 2018.

Carlos Alexandre Rodrigues – Advogado CML

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
://

w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

15
98

3 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

12
44

6

Assinado eletronicamente por:
-Carlos Alexandre Rodrigues,Advogado	 em 20-12-2018 às 17:26:51

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.9,carlosalexandre)  pag. 245 de 1732



Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:2.10,luizfernando)  pag. 246 de 1732
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Câmara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação na
modalidade pregão presencial do tipo menor preço  global mensal, visando a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância desarmada, cujas  despesas
correrão  por  conta  de  dotação  própria,  na  classificação: Funcional  programática:
01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

O procedimento licitatório  reger-se-á pela  Lei  10.520 de 17 de julho  de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa nº. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE VIGILÂNCIA DESARMADA.

PREÇO MÁXIMO:  R$  822.597,96  (OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL,  QUINHENTOS E

NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Atuará  como  Pregoeiro  do  presente  certame  o  servidor  Luiz  Fernando
Moraes Marendaz ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria nº. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio. 

Os envelopes serão abertos no dia 16 de janeiro de 2019, às 9h e 15min, na
sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza,  nº. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto,  com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

O  Edital  e  as  especificações  estarão  à  disposição  dos  interessados  no  site da  Câmara
Municipal  de  Londrina:  http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx  -  “Licitações”,  ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

O Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local – gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13H ÀS

18H): FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1273) E LUIZ MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I – DO OBJETO

1 O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de vigilância patrimonial desarmada para atender às necessidades da Câmara
Municipal de Londrina.

2 O preço máximo da presente licitação é de R$ 822.597,96 (Oitocentos e vinte e dois
mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) e corresponde à soma
do preço máximo total para os serviços definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o
valor estimado referente à previsão de horas extras anuais e da previsão de demanda
extraordinária de pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência
(Anexo I deste edital).

2.1 O valor da previsão anual para horas extras e para demanda extraordinária de pessoal
é de R$ 89.279,52 (Oitenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e
dois centavos) e foi obtido com base no preço máximo do serviço regular definido na
tabela do subitem 2.3 abaixo, multiplicando-se o valor/hora pela quantidade estimada
de horas extras definida nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste
edital).

2.2 O  preço  total  da  contratação  será  formado  pela  soma  da  proposta  da  empresa
Contratada com o valor das horas extras estimadas obtido pela Contratante a partir da
Planilha de Custos e Formação de Preços final apresentada pela Contratada.

2.3  O preço máximo a ser pago pelos serviços obedecerá aos seguintes parâmetros:

Posto de Serviço Quantidade de
Vigilantes

Valor mensal

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ 18.308,14

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.

3 R$ 18.308,14

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda
a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$ 11.711,98

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 

2 (em
revezamento)

R$ 12.781,61

Valor máximo mensal R$ 61.109,87

Valor máximo anual R$ 733.318,44

3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo X deste Edital).
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3.1 O início da prestação de serviços será em 1º de fevereiro de 2019.

SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

6 É vedada a participação nesta licitação de:

6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
6.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
6.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
6.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

6.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
6.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei  Municipal  4.928/1992  -  Estatuto  do  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina – PR.

6.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

6.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.9 Sociedades cooperativas.

SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO

7 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,  na data, horário e local
indicados  no  preâmbulo  deste  Edital,  quando  o  representante  do  licitante  deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

7.1 Fora  de  qualquer  envelope,  para  imediata  apresentação  na  ocasião  do
credenciamento:
7.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;
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7.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em
nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);

7.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação
do Edital (Anexo III).

7.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá
constar também:
7.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
7.2.2 Certidão  emitida  pela  Junta  Comercial,  conforme  o  art.  8°  da  Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

7.3 O envelope nº. 1 (Proposta); 
7.4 O envelope nº. 2 (Documentação).

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO

8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

9 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste  Edital,  apresentar-se  ao  Pregoeiro  para  efetuar  seu  credenciamento  como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

10 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

10.1O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

10.2O  documento  do  subitem anterior,  acompanhado  de  procuração  por  instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

11 Cada  credenciado  poderá  representar  apenas  uma empresa  licitante  e  cada  empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

12 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

12.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
12.2 A desistência das propostas apresentadas.

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
, c

on
fo

rm
e 

a 
M

ed
id

a 
P

ro
vi

só
ria

 n
º 

2.
20

0-
2 

de
 2

4/
08

/2
00

1 
e 

a 
R

es
ol

uç
ão

 n
º 

12
0 

de
 0

4/
06

/2
01

8 
da

 M
es

a 
E

xe
cu

tiv
a 

da
 C

âm
ar

a 
M

un
ic

ip
al

 d
e 

Lo
nd

rin
a.

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

de
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
 d

a 
C

âm
ar

a 
at

ra
vé

s 
do

 li
nk

: h
ttp

://
w

w
w

1.
cm

l.p
r.

go
v.

br
/c

m
l/s

ite
/ti

pa
ut

en
tic

o.
xh

tm
l, 

in
fo

rm
an

do
 n

úm
er

o 
do

 p
ro

ce
ss

o=
16

30
4 

e 
o 

nú
m

er
o 

do
 d

oc
um

en
to

=
12

49
8

Assinado eletronicamente por:
-Mark Sandro Sorprezo de Almeida,Diretor Geral	 em 02-01-2019 às 15:52:00

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:3.1,luizfernando)  pag. 251 de 1732



Pregão Presencial nº 01/2019 6

SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

13 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

13.1“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope nº1: Proposta,  Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]”.

13.2“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope  nº2:  Documentação,  Proponente  (nome da  empresa),  CNPJ:  [CNPJ da
empresa licitante]”.

14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

14.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
14.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
14.1.2 A declaração de  que  a  empresa  cumpre  com todos  os  requisitos  de

habilitação do Edital (anexo III);
14.1.3 A declaração  e  de  que  se  enquadra  como  Microempresa  (ME)  ou

Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP)  (Anexo  IV),  acompanhada  da  certidão  da
Junta Comercial, 

14.2Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição. 

14.3O invólucro  único deve  ser  endereçado diretamente à  Comissão,  com a seguinte
identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do
pregão]/[ano],  Sessão  em  [data  da  sessão,  com  dia,  mês  e  ano],  às  [hora  da
realização da sessão]”.

14.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

15 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre,  carimbo ou outra  inscrição que a caracterize),  em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras,  datada,  assinada,  e  rubricada  em todas  as  suas  folhas  pelo  licitante  ou seu
representante, e devem apresentar: 

15.1As  características  do  objeto  de  forma  clara  e  precisa  e  todas  as  informações
necessárias  para  verificação  da  adequação  da  cotação  com o objeto  do  certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

15.2O preço em algarismo, unitário e global, expresso em moeda corrente nacional (real),
no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual,
tais  como  despesas  com  impostos,  taxas,  materiais,  equipamentos,  uniformes,
encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais  e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara
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Municipal de Londrina, dos materiais, uniformes e equipamentos.

16 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:

16.1Planilha de custos e formação de preços, que será disponibilizada para download,
onde conste necessariamente o custo unitário de mão de obra (valor unitário homem/
mês), fundamental para a revisão do preço, estimativa de custo e outros detalhes que
forem necessários à prestação do serviço, levando-se em conta o período mensal.
16.1.1 A planilha a ser utilizada é a do Anexo VI deste Edital estará disponível no

endereço  eletrônico
<http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/downloads/planilha_vigilancia.xls>  ou  no
endereço http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml  no campo próprio
do  Pregão  Presencial  nº  01/2019,  e  corresponde  à  Planilha  constante  da
Instrução Normativa nº 05/2017, sendo de total responsabilidade da empresa o
seu preenchimento.

16.1.2 No  Anexo  VII  deste  Edital  constam orientações  gerais  para  o  auxílio  no
preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços e apresentação da
proposta.

16.1.3 As licitantes poderão incluir  nas planilhas de custos e formação de preços
novos itens que sejam essenciais à demonstração do preço proposto, bem como
deverão incluir itens obrigatórios pela Convenção Coletiva de Trabalho ou pela
legislação  que  eventualmente  não  constem  no  modelo  disponibilizado  para
download. 

16.1.4 Na  formulação  de  sua  proposta,  a  empresa  deverá  observar  o  regime  de
tributação a que estará submetida durante a execução do contrato, considerando
inclusive as possíveis alterações com o novo faturamento decorrente de eventual
contratação.

16.2A indicação dos componentes do preço que consistam em custos não renováveis,
que serão pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, a fim de serem
eliminados  quando  da  possível  prorrogação  da  vigência  do  contrato,  conforme
orientações do Anexo VII do Edital

16.3Documento  hábil  da  Previdência  Social  que  demonstre  o  multiplicador  do  Fator
Acidentário de Prevenção – FAP.

16.4 A indicação da Convenção Coletivas que embasaram a proposta.
16.5O Atestado de Vistoria referido no final da Seção I do Termo de Referência ou a

declaração correlata (modelo do Anexo V).
16.6Declaração de que o licitante  possui  ou que instalará  escritório no Município de

Londrina-PR, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a
partir da vigência do contrato.

17 A apresentação da proposta implica:

17.1O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
17.2Validade  de  90  (noventa)  dias,  se  outra,  de  maior  prazo,  não  for  designada  na

proposta; 
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17.3Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas
condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;

17.4Submissão  ao  regime  de  penalidades  estabelecido  na  minuta  do  Contrato
Administrativo (Anexo X), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada.

18 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os  interessados,  desde  que  não  haja  comprometimento  de  interesse  da  Câmara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

19 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o  intuito  de  esclarecer  dúvidas  quanto  à  adequação  do  objeto  apresentado  na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

20 Em  hipótese  alguma  poderá  haver  alteração  no  conteúdo  da  proposta  apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

21 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO  VII  –  DA  CLASSIFICAÇÃO,  DA  ANÁLISE  PRELIMINAR  DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

22 O  Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificará  aquelas  que  não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam  omissas,  apresentem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento.

23 A compatibilidade  do  objeto  será  verificada  em  face  das  exigências  mínimas  de
especificação impostas às propostas e,  ainda,  pela  inexistência  de qualquer  alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

24 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

24.1Caso não haja  no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior,  serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três). 

24.2Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.
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25 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

26 O julgamento será realizado pelo valor global mensal para o serviço e somente serão
aceitas duas casas decimais.

27 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

28 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII  –  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

29 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar  123/2006  (Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e  da  Empresa  de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances. 

30 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
classificado  em  primeiro  lugar,  no  prazo  de  5  minutos,  passando,  se  assim  a
Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  proceder,  à  condição  de  primeira
colocada.

31 A  não  apresentação  da  proposta  indicada  acima  implicará  decadência  do  direito
conferido  pela  Lei  Complementar  123/2006,  sendo  convocadas  as  demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

32 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

33 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras
colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para enviar a planilha de custo e composição
de preço devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances.

33.1A nova planilha poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as originais
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sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.
33.2Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunião, convocando os

licitantes.
33.3O não  encaminhamento  da  planilha  recomposta  implicará  na  desclassificação  da

licitante.
33.4O Pregoeiro poderá requerer a apresentação, junto com a nova planilha, de cópia

da(s)  Convenção(ões)  Coletiva(s)  de  Trabalho  que  embasaram  a  proposta  da
licitante.

34 O  Pregoeiro  examinará  a  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à
exequibilidade, ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

35 Erros  no  preenchimento  da  Planilha  não  constituem  motivo  suficiente  para  a
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar
com todos os custos da contratação.

36 Será desclassificada a proposta final que:

36.1Contenha vícios ou ilegalidades.
36.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
36.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
36.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
36.5Apresentar  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim considerados  aqueles  que,

comprovadamente,  forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

36.6Não vier  a  comprovar  sua  exequibilidade,  em especial  em relação ao  preço e  à
produtividade apresentada.

37 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

38 Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

39 Se a  proposta  não for  aceitável,  o  pregoeiro examinará  as  ofertas  subsequentes  e  a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

40 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações: 

40.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
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40.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em
caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar. 

41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua  substância,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  na  Ata  da  Sessão  e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

42 Aceita  a  proposta  classificada  em primeiro  lugar  o  licitante  deverá  comprovar  sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO

43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº.  2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora  do prazo de vigência,  ressalvadas  as  faculdades  conferidas  pelo art.  43 da Lei
Complementar nº 123/2006.

45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

46 Para  a  habilitação  jurídica  deve-se  apresentar  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato
social  em  vigor  e  atualizado  (original  e  todas  as  alterações  ou  consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

46.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos,  é facultada a não
apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

47.1Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Federal  e  Seguridade  Social  (Certidão
Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);

47.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
47.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
47.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal – CEF); 

47.5Prova de inexistência  de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,  por
meio  da  apresentação  da  certidão  negativa,  nos  termos  do  art.  642-A da  CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).
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48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:

48.1Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial  ou Extrajudicial  expedida
pelo cartório distribuidor da sede do licitante.

48.2Balanço patrimonial  registrado e  demonstrações  contábeis  do  exercício  social  de
2017, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de  3  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da  proposta,  para  atendimento  dos
seguintes requisitos: 
48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de

Liquidez  Geral,  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
calculados conforme as seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
LG (Liquidez Geral) = -----------------------------------------------------------

 Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Ativo Total
SG (Solvência Geral) = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Circulante

LC (Liquidez Corrente) = -------------------------------------------------------
Passivo Circulante

48.2.2 Capital Circulante Líquido ou Capital  de Giro (Ativo Circulante – Passivo
Circulante)  de,  no  mínimo,  16,66%  (dezesseis  inteiros  e  sessenta  e  seis
centésimos por cento) do valor máximo da contratação; e

48.2.3 Comprovação  de  patrimônio  líquido  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial  e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da
lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.

48.3Declaração  do  licitante,  acompanhada  da  relação  de  compromissos  assumidos,
conforme modelo  constante  do  Anexo  VIII  de  que  um doze  avos  dos  contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data
apresentação  da  proposta  não  é  superior  ao  patrimônio  líquido  do  licitante  que
poderá  ser  atualizado  na  forma  descrita  no  item  48.2.3  acima,  observados  os
seguintes requisitos:
48.3.1 A declaração  deve  ser  acompanhada  da  Demonstração  do  Resultado  do

Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e
48.3.2 Caso  a  diferença  entre  a  declaração  e  a  receita  bruta  discriminada  na

Demonstração do Resultado do Exercício  (DRE)  apresentada  seja  superior  a
10% (dez por cento),  para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar
justificativas. 
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48.4A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 e 48.3 por
meio de apresentação de memória de cálculo.

49 Para  a  qualificação  técnica a  empresa  deverá  apresentar  atestado  de  capacidade
técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que
a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação.

49.1Para  a  aferição da compatibilidade com relação às  características,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços de vigilância patrimonial, com cessão de mão
de obra e dedicação exclusiva.

49.2Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  à  quantidade,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços referidos no item anterior com a alocação de
mão de obra de, no mínimo, 10 vigilantes (quantidade equivalente à da contratação).

49.3Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  ao  prazo,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços terceirizados pelo período mínimo de 3 (três)
anos (comprovação de experiência mínima de 3 anos).
49.3.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não

contínuos,  para  fins  da  comprovação  do  período  mínimo  de  prestação  dos
serviços, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

49.4Para a aferição do quantitativo, será aceito o somatório de atestados que comprovem
que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o
objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.
49.4.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não

contínuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo
obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

49.5Somente  serão  aceitos  atestados  expedidos  após  a  conclusão  do  contrato  ou  se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.

49.6Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante,
pois  essa situação se equivale,  para fins  de comprovação de capacidade  técnico-
operacional, a uma única contratação.

49.7Os requisitos de tempo e de quantidade serão contados de modo que em cada mês
dos 3 (três) anos exigidos, ainda que de modo interrupto, a empresa tenha gerenciado
o quantitativo mínimo previsto no item 49.2 do Edital.

49.8O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade  dos  atestados  solicitados,  apresentando,  dentre  outros  documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local
em que foram prestados os serviços.

49.9Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa jurídica
emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual,
com  data  de  início  e  de  término  da  execução  dos  serviços,  o  quantitativo  de
funcionários alocados, descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho
do licitante.
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50 Serão ainda exigidos, para fins de comprovação de requisitos adicionais e/ou previstos
em lei especial:

50.1 Comprovante da  Autorização de Funcionamento ou Revisão da Autorização de
Funcionamento, concedido pelo Ministério da Justiça, nos termos da lei (Art. 14, I e
20 da Lei 7.102/1983 e art. 32 do Decreto n.º 89.056/1983).

50.2Declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo IX deste
Edital.

51 Os documentos,  com exceção daqueles que contenham determinação específica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por  tabelião  ou  por  integrante  da  Equipe  de  Apoio  do  Pregoeiro,  por  servidor  do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

52 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição
na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  será  assegurado  o  prazo  de  5
(cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

52.1A não  inserção  da  certidão  no  envelope  de  habilitação,  mesmo  que  apresente
restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

52.2Caso a empresa não se regularize,  poderá a Câmara Municipal de Londrina,  sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

53 Os documentos  emitidos  via  internet estão  sujeitos  à  confirmação no site  do órgão
emissor.

54 As  certidões  ou  certificados  que  não  contenham  prazo  de  validade  somente  serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para  o  recebimento  das  propostas,  ressalvado  o  ato  constitutivo,  cuja  aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO XI – DOS RECURSOS

55 Declarado  o  licitante  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias  para  a  apresentação  das  razões  do  recurso,  os  demais  licitantes  consideram-se
desde  logo  intimados  para  apresentar  contrarrazões  em  igual  número  de  dias,  que
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começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

57 Não serão conhecidos:

57.1O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

57.2O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo. 

57.3Os recursos imotivados ou insubsistentes. 

58 As  razões  recursais  podem  ser  enviadas  via  fac-símile  ou  no  e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro  poderá  reconsiderar  sua decisão ou encaminhar  os  autos,  com as  devidas
informações,  para  a  análise  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

60 O provimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

SEÇÃO  XII  –  DA  ADJUDICAÇÃO  DO  OBJETO  E  HOMOLOGAÇÃO  DO
PROCEDIMENTO

61 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor: 

61.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
61.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

62 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas: 

62.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
62.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006. 
62.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.
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63 Constatado  o  impedimento  de  licitar,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,
verificará  sua  aceitabilidade  e  procederá  à  habilitação  do  proponente,  e  assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

64 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais  licitantes,  pelo  prazo  de  15  (quinze)  dias  corridos  após  a  homologação  do
certame.

65 Encerrado  o  prazo  do item anterior,  automaticamente  se  dará  início  ao  prazo  de  5
(cinco)  dias  corridos  para  os  interessados  retirarem  a  documentação,  sob  pena  de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO  XIII  –  DA FORMALIZAÇÃO  E  DO  CONTEÚDO  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO

66 Após  a  homologação  do  certame,  o  vencedor  será  convocado  para,  no  prazo  de  5
(cinco) dias, assinar o Contrato Administrativo (Anexo X deste edital).

67 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

68 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002. 

68.1O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar  documentação falsa  exigida para o certame ou se comportar  de modo
inidôneo.

69 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo
X),  partes  integrantes  do  presente  Edital,  a  disciplina  detalhada  sobre:  vigência  do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e  condições  de  pagamento,  rescisões,  obrigações  das  partes,  fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

70 Qualquer  cidadão é  parte  legítima para impugnar  edital  de licitação,  cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
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propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

70.1A impugnação  protocolada  intempestivamente  será  admitida  como  exercício  do
direito de petição.

70.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

71 Qualquer  modificação  no  Edital  exige  divulgação  pelo  mesmo  instrumento  de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

72 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

73 Todos  os  fechos  de  envelopes,  documentos  e  propostas  serão  necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

74 Se  não  houver  expediente  ou  se  ocorrer  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil  subsequente,  no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

75 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

76 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

77 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

78 As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

79 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
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ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  ato  escrito  e
devidamente fundamentado.

80 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal  de Londrina não será,  em nenhum caso,  responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

81 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina. 

82 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XV – DOS ANEXOS

83 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

83.1Anexo I: Termo de Referência;
83.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
83.3Anexo  III:  Modelo  declaração  de  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  do

Edital;
83.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
83.5Anexo  V:  Modelo  de  declaração  de  suficiência  dos  elementos  apresentados  pela

CML para o correto dimensionamento da proposta;
83.6Anexo VI: Modelo de Planilhas de Custos e Composição de Preços;
83.7Anexo VII: Orientações gerais acerca do preenchimento das Planilhas de Custos e

Formação de Preços e de apresentação das propostas.
83.8Anexo VIII: Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada

e a Administração Pública
83.9Anexo IX: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº

9.854/99);
83.10 Anexo X: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 02 de janeiro de 2019.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I - DO OBJETO

1 A presente  licitação  tem  como  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  na
prestação de serviços de vigilância desarmada, para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Londrina.

1.1 Para garantir a isonomia entre os participantes, fica estabelecido, como referência
salarial para a elaboração das propostas de preços e composição da planilha de custos
e  formação  de  preços  a  Convenção  Coletiva  do  Sindicato  dos  Empregados  em
Empresas de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos de Segurança e Similares de
Londrina e Região, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE sob o nº
PR000491/2018 (Processo nº. 46212.002787/2018-97).

2 O  serviço  de  vigilância  patrimonial  compreende  a  alocação  de  mão  de  obra  pela
Contratada  e  o  fornecimento  de  todos  os  equipamentos  e  materiais  necessários
especificados neste Termo de Referência.

2.1 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
2.1.1 Posto de vigilância, atendido por  3 (três) vigilantes, com carga horária de 08

horas diárias, compreendidas das 8 às 12h e das 14 às 18h, de Segunda a Sexta-
feira – Total de 40 horas semanais.

2.1.2 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08
horas diárias, compreendidas entre 11:30 às 20 h de Segunda a Sexta-feira –
Total de 40 horas semanais.

2.1.3 Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas, compreendidas das 8 às 20h, de
Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36
horas.

2.1.4 Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas, compreendidas das 20 às 8h,
de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36
horas.

3 Quadro-resumo da descrição dos postos e da quantidade de vigilantes por posto:

Posto Descrição Quantidade de
Vigilantes por

Posto

1 Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a
sexta-feira.

3

2 Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira. 3

3 Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em
turnos de 12x36 horas.

2

4 Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em 2
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turnos de 12x36 horas.

4 Considerando que a carga horária do postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2 totaliza
40 horas semanais, o Departamento de Administração Predial, por meio do fiscal da
execução do contrato, elaborará escala que deverá ser cumprida pelos vigilantes dos
postos indicados de modo a totalizar 44 horas semanais, carga horária base da categoria.

4.1 A escala determinará que os vigilantes trabalhem as 4 (quatro) horas restantes ao
longo da semana ou, eventualmente, aos sábados.

5 A carga horária do posto indicado no subitem 2.1.2 já inclui um intervalo intrajornada
de 30 minutos que deverá ser realizado de maneira não concomitante por vigilante do
referido posto. 

6 A prestação do serviço deverá ser iniciada em 1º de fevereiro de 2019.

6.1 Caso não haja tempo hábil,  justificado pela Contratada e aceito pela Contratante,
nova data de início será indicada.

7 O total de quantitativo de mão de obra que deverá ser alocado deverá ser de 10 (dez)
vigilantes, incluindo os envolvidos nos turnos de 12x36 horas.

7.1 Da quantidade de vigilantes especificada nos postos indicados nos subitens 2.1.1 e
2.1.2, 1 (um) vigilante deverá ser do sexo feminino. 

8 A empresa proponente deverá apresentar em sua proposta uma Planilha de Custos e
Formação de Preços para cada posto de serviço.

9 A prestação dos serviços se dará no prédio e dependências da Câmara Municipal de
Londrina.

10 Fica  facultado  às  empresas  interessadas  em  oferecer  proposta  visitar  e  vistoriar  as
dependências da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com o
objetivo de proporcionar o conhecimento necessário à elaboração da proposta.

10.1As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial,
pelo telefone (43) 3374-1253, se segunda à sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão
acompanhadas pela servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito.

10.2À empresa que realizar a visita e vistoria será fornecido atestado, em que constará a
identificação  da  empresa  (Razão  social  e  CNPJ),  o  nome  do  representante  que
realizou a visita/vistoria, a indicação das dependências da Câmara Municipal o local
vistoriado,  a  data  da vistoria  e  o  nome do servidor  da CML que acompanhou a
vistoria.

10.3O atestado deverá ser anexado à proposta de preços da empresa.

11 A empresa que não realizar a visita e a vistoria do local da prestação dos serviços deverá
apresentar  declaração  de  que  os  elementos  fornecidos  pela  Câmara  Municipal  de
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Londrina  foram  suficientes  para  o  correto  dimensionamento  dos  serviços  a  serem
prestados,  bem  como  para  o  levantamento  dos  materiais  e  equipamentos  a  serem
fornecidos (modelo Anexo V).

11.1A declaração deverá ser anexada à proposta escrita apresentada pela empresa.

SEÇÃO II - DA JUSTIFICATIVA

12 A contratação dos serviços aqui descritos se justifica pela necessidade de proteger o
patrimônio público, aliado ao término da vigência do Contrato vigente.

13 Para  proporcionar  níveis  adequados  de  segurança  para  o  desenvolvimento  das
atividades rotineiras da Câmara Municipal de Londrina, faz-se necessário a ampliação
do efetivo  de  vigilantes  terceirizados,  em relação ao  contrato  vigente,  em razão do
aumento  do  fluxo  de  pessoas  no  período  matutino  e  também  para  melhorar  o
atendimento nos dias em que há sessão na Câmara.

14 A exigência de que haja, ao menos, 1 (uma) vigilante do sexo feminino (subitem 7.1), se
deve  ao  fato  de  diariamente  circularem nas  dependências  da  Câmara  Municipal  de
Londrina muitas visitantes e servidoras e se destina a evitar constrangimentos no caso
de controle de tumulto, revistas e vistoria em banheiro feminino, por exemplo.

SEÇÃO III - DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NÃO ARMADA

15 O serviço de vigilância patrimonial será prestado pela Contratada por meio de mão de
obra especializada (vigilantes).

16 São atribuições dos vigilantes: 

16.1Exercer  a  vigilância  e  proteção  de  seu  posto  de  serviço  e  das  áreas  sob  sua
responsabilidade, bem como dos bens móveis existentes.

16.2Manter a atenção, observando o fluxo de pessoas e materiais que passam pelo seu
posto.

16.3Auxiliar no controle da entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que
os bens patrimoniais sob o domínio do Contratante somente serão liberados depois
de  vistoriados  e  mediante  apresentação  do  formulário  próprio,  definido  pelo
departamento competente da Contratante.

16.4Fiscalizar o ingresso de membros e servidores após o horário de expediente e nos
feriados e finais de semana, efetuando o registro em livro próprio.

16.5Fiscalizar  a  entrada  de  cessionários  e  prestadores  de  serviço  após  o  horário  de
expediente do contratante e nos feriados e finais de semana, impedindo a entrada
sem a devida autorização e registro.

16.6Permitir  o  ingresso  às  instalações,  prestando  informações  de  caráter  genérico  ao
público.

16.7Permitir  aos  portadores  de  deficiência  física  acesso  aos  elevadores,  procurando
ajudá-lo(s), quando for o caso, no desembarque de veículos.
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16.8Dar  cobertura  às  autoridades  que  transitarem  na  sua  área  de  serviço,  quando
solicitado pela fiscalização do contrato.

16.9Impedir o ingresso nas dependências da Câmara Municipal de Londrina de pessoas
que estejam portando arma de qualquer natureza, ressalvadas as ações policiais, no
caso  de  flagrante  delito  e  outras  situações  previstas  nas  normas  internas  da
Contratante.

16.10 Colaborar  com  as  polícias  civil  e  militar  nas  ocorrências  de  ordem  policial
sucedidas nas instalações da Contratante, facilitando, à medida do possível, a atuação
daquelas  entidades,  inclusive  na  indicação  de  testemunhas  de  eventuais
acontecimentos.

16.11Observar  a  movimentação de indivíduos  em atitude  suspeita  nas  imediações  da
posto,  adotando  as  medidas  de  segurança  conforme  orientação  recebida  do
Contratante e de acordo com as normas internas do órgão, bem como aquelas que
entender oportunas, conforme treinamento recebido.

16.12Coibir a entrada de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações sem que
estejam devidamente autorizados pela Administração.

16.13 Não permitir  a  fixação  de  panfletos  ou  cartazes  nos  murais,  paredes,  pilastras,
vidraças,  janelas,  dentre  outros  espaços,  nos  prédios  do  contratante  sem  prévia
autorização.

16.14 Repassar ao vigilante que está assumindo o posto, quando de sua rendição, todas as
orientações  recebidas  e  vigentes,  bem como eventuais  anomalias  observadas  nas
instalações e suas imediações.

16.15 Registrar em instrumento próprio as ocorrências e os principais fatos do dia.
16.16 Comunicar  imediatamente  à  fiscalização  do  contrato  qualquer  dano ou  defeito

observado nas instalações.
16.17 Comunicar à fiscalização do contrato todo acontecimento entendido como irregular

e/ou que atente contra o patrimônio da Contratante.
16.18 Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores achados e perdidos nas

dependências  do  contratante,  providenciando  sua  imediata  remessa  à  direção  da
Câmara,  com o devido registro em formulário próprio e  observância das  normas
internas do contratante.

16.19 Interditar e desinterditar áreas, em caso de incêndio, obras e outras ocorrências,
conforme determinações emanadas pela fiscalização do contrato.

16.20 Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes, no que for pertinente à sua esfera de
atuação, evitando aglomerações, discussões e outras irregularidades em seu posto de
serviço.

16.21 Executar  rondas  diárias  conforme  recomendações  da  fiscalização  do  contrato,
verificando  todas  as  dependências,  adotando  cuidados  e  providências  necessárias
para  o  perfeito  desempenho  das  funções  e  manutenção  da  tranquilidade  das
instalações.

16.22 Operar, eventualmente, equipamentos de controle de acesso, como, por exemplo,
catracas e detectores de metais.
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16.23 Cumprir todas as atividades relativas ao serviço de vigilância em conformidade
com as  normas internas,  este  Termo de Referência  e o  contrato decorrente deste
certame.

16.24 Demais atividades relacionadas à finalidade do serviço de vigilância, de garantir a
incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio da Câmara Municipal
de Londrina.

17 Se  for  necessário,  a  critério  da  Contratante,  poderá  ser  solicitada  a  execução  dos
serviços  em  dias  e  horários  distintos  dos  estabelecidos  originalmente,  desde  que
comunicado  previamente  ao  Contratado,  podendo,   nesse  caso,  haver  compensação
entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho. 

SEÇÃO IV - DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS

18 A Contratante possui, em seu histórico, atividades que são realizadas fora do seu horário
regular de expediente. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais
atividades  são  imprevisíveis,  foi  elaborada  uma estimativa  no  quantitativo  de  1000
horas incluídos  todos  os  postos  do  contrato,  para  realização  de  possíveis  horas
extraordinárias.

19 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores
previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das
horas extraordinárias.

20 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias,
fiscais  e despesas de alimentação.  O valor  da hora extra será calculado conforme a
legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes 

20.1Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras
serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou
dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

21 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final
da Contratada,  a  Câmara Municipal  de Londrina obterá o valor/hora para o serviço
extraordinário, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas extras que é de
1.000 (um mil) horas.

SEÇÃO V - DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS DE PESSOAL

22 A Contrante possui, em seu histórico, atividades que aumentam a circulação de pessoas
em  suas  dependências,  como,  por  exemplo,  votação  de  assuntos  com  grande
repercussão social, audiências públicas, sessões de julgamento de agentes políticos etc.
Considerando  que  a  data  e  o  horário  em  que  serão  realizadas  tais  atividades  são
imprevisíveis  e  diante  da  necessidade  de  se  contar  com  um  contingente  maior  de
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vigilantes, se faz necessária a contratação de demandas extraordinárias de pessoal. 

22.1Para essa demanda extraordinária de pessoal a estimativa é de 1000 horas com um
quantitativo de mão de obra de 1 (um) até 20 (vinte) vigilantes por vez.

22.2Quando o quantitativo de mão de obra solicitado for superior a 5 (cinco) vigilantes,
pelo menos 1 (um) deles deverá ser do sexo feminino.

23 A Contratante deverá fazer a solicitação por e-mail em até 2 (dois) dias úteis antes da
data do evento, especificando a data, o horário e quantitativo de mão de obra para a
demanda extraordinária. 

24 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores
previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das
horas extraordinárias.

25 O valor  da  hora  incluirá  todas  as  despesas  trabalhistas,  obrigações  previdenciárias,
fiscais e despesas de alimentação e será calculado conforme a legislação e/ou acordo,
convenção, ou dissídios coletivos pertinentes 

25.1Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas serão
pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio
coletivo, devidamente comprovado pela Contratada.

25.2 Quando da solicitação de adicional de pessoal, o pagamento poderá se dar na forma
de hora extra ou hora normal do funcionário, a depender da forma de preenchimento
do posto.

25.3Quando  da  ocorrência  desta  situação,  para  recebimento  dos  valores,  a  empresa
deverá  encaminhar  o  holerite  do  funcionário,  que  demonstrará  como  se  deu  o
pagamento ao mesmo e a informação de sua jornada de trabalho, desta forma será
possível determinar se o funcionário trabalhou em horário normal de seu expediente
ou estava realizando horas extras.

25.4O pagamento deverá ser realizado levando em consideração a planilha de custos da
proposta final da Contratada e a metodologia constante do Anexo VII do Edital de
Pregão Presencial nº 01/2019, ou seja, com a supressão de módulos e submódulos
que já estejam sendo suportados pelo contrato normal mensal.

26 Quando da convocação motivada por demanda extraordinária de pessoal, a Contratada
deverá fornecer radio profissional ou semiprofissional (rádio HT) compatível com os
utilizados no serviço ordinário para a Contratante e em quantidade adequada à prestação
de serviços.

27 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final
da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o a demanda
extraordinária de pessoal, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas que é
de 1.000 (um mil) horas.
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SEÇÃO VI - DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

28 Na execução do contrato, a Contratada deverá fornecer a seus funcionários todos os
uniformes  e  seus  complementos,  necessários  à  boa  execução  do  serviço  e  em
conformidade com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

28.1A Contratada deverá obedecer  ao seu padrão de uniforme,  registrado e  aprovado
junto ao Ministério da Justiça.

28.2A Contratada deverá fornecer:
28.2.1 2  (duas) calças comprida em tecido brim rip stope ou similar;
28.2.2 2 (duas) camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar;
28.2.3 1 (uma) jaqueta forrada ou japona com emblema;
28.2.4 1  (um)  par  de  coturno  ou  sapato,  de  boa  qualidade,  compatível  com  as

atividades desempenhadas e também com o uniforme;
28.2.5 1 (um) boné com emblema.

28.3 Os itens 28.2.1, 28.2.2 e 28.2.3 deverão ser substituídos obrigatoriamente a cada 6
(seis) meses, os itens 28.2.4 e 28.2.5 devem ser substituídos a cada 12 (doze) meses
ou, em ambos os casos, imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes
ou quando a Contratante verificar a necessidade de troca.

29 Fornecer aos seus empregados uniformes com a identificação da Contratada, adequados
ao tipo de serviço, adequados ao clima da cidade de Londrina,  devendo cuidar para que
sempre mantenham o aspecto de limpeza. 

30 Além  dos  uniformes,  a  Contratada  deverá  fornecer  no  início  do  contrato  todos  os
materiais  e  acessórios  necessários  à  boa  execução,  na  quantidade  de  01  (um)  por
vigilante, com exceção do item 30.1.6 que deverá ser único, tais como:

30.1.1 Cinto de Nylon.
30.1.2 Capa de chuva.
30.1.3 Crachá.
30.1.4 Cassetete.
30.1.5 Porta Cassetete
30.1.6 Livro de ocorrências.
30.1.7 Apito.
30.1.8 Cordão para apito.
30.1.9  Lanterna.
30.1.10 Pilha para lanterna.

31 Também  deverá  fornecer  Rádio  profissional  ou  semiprofissional,  com  frequência
miníma de 450 MHz, frequência essa que deverá ser compatível com as dependências
da Câmara Municipal de Londrina, que permita a utilização do rádio em todo o espaço
sem interferências. (Atualmente são utilizados na prestação do serviço o DTR 620).

31.1O rádio deverá conter a antena, chip de cinto, bateria recarregável, carregador bi-volt
e fones de ouvido.
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31.2 Deverá ser fornecido 01 (um) rádio HT por vigilante em serviço e 02 (dois) rádios
HT para o fiscal da contratante, devidamente licenciado pelo órgão responsável.

31.3A manutenção  dos  equipamentos  será  de  exclusiva  responsabilidade  da  empresa
Contratada, sendo que no caso de defeito no equipamento, deverá ser reparado ou
substituído  no  prazo  máximo de  03  (três)  dias  úteis,  a  contar  da  notificação  da
Contratada.

32 A Contratada deverá entregar os uniformes completos aos empregados, os materiais e
acessórios e os rádios mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada
ao fiscal da execução do contrato.

33 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme,
materiais e equipamentos a seus empregados, salvo em caso de extravio ou comprovado
uso inadequado.

34 Os materiais de consumo, equipamentos e acessórios deverão ser substituídos quando
necessário

35 A Contratada  terá  prazo  de  3  (três)  dias  úteis  para  justificar  ou  reparar  materiais
(vestuário,  acessórios,  equipamentos  em  geral,  etc.),  conforme  solicitação  da
contratante, contados a partir da notificação da Contratante para a empresa Contratada.

SEÇÃO VII - DO PREPOSTO

36 A empresa deverá manter sede, filial,  escritório ou preposto em Londrina – PR com
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração,
conforme artigo  68 da Lei  nº  8.666/93,  bem como realizar  todos os  procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.

36.1O preposto, uma vez indicado pela Contratada e aceito pela Administração, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura
do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação de postos e execução
do contrato relativos à sua competência;

36.2O  preposto  indicado  deverá  manter  permanente  contato  com  a  fiscalização  do
contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos
empregados.

36.3Se a fiscalização do Contrato requerer a presença do preposto na administração da
Contratante, deverá ele comparecer em até 02 (dois) dias úteis.

36.4A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações
da  Administração,  inclusive  quanto  ao  cumprimento  das  Normas  Internas  e  de
Segurança e Medicina do Trabalho.

36.5O preposto  deverá  indicar  e  manter  atualizados  seus  números  de  telefone  fixo  e
celular, endereço e e-mail,  para que a Contratante efetue quaisquer comunicações
oficiais.
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SEÇÃO  VIII  -  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA
CONTRATADA 

37  Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:

37.1Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo
de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.

37.2Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
37.3Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas

e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho da Categoria.

37.4Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que
trabalharão  nas  dependências  da Câmara Municipal  de Londrina,  contendo nome
completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias
úteis antes do início da prestação dos serviços.
37.4.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes

deverá ser encaminhada à Contratante.
37.4.2 Encaminhar  à  Contratante,  mensalmente,  se  for  o  caso,  relação  dos

empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que
irão substituí-los.

37.4.3 Comunicar  à  Contratante  com antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  a
concessão de férias aos vigilantes;

37.4.4 Quando do encaminhamento da lista nominal, a Contratada deverá comprovar
a formação técnica específica da mão de obra empregada, mediante apresentação
do  certificado  de  curso  de  formação  de  vigilantes,  expedido  por  instituição
devidamente habilitada e reconhecida.

37.5Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
37.6Orientar e supervisionar seus empregados, tomando as providências pertinentes para

que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à Contratante quando
houver necessidade.
37.6.1 Orientar seus empregados quanto à conduta adequada no trato com servidores,

público em geral e patrimônio público.
37.6.2 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados.

37.7 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes  de  trabalho,  quando,  em ocorrência  da  espécie,  forem vítimas  os  seus
empregados durante a execução deste contrato. 

37.8Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem
como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle.

37.9Manter  quadro  de  pessoal  suficiente  para  o  atendimento  dos  serviços,  conforme
previsto neste  Termo de Referência,  sem interrupções,  seja  por  motivo de férias,
descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
37.9.1 Efetuar  a  reposição  dos  empregados,  em  casos  de  ausência  de  qualquer

natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato
à empresa.
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37.10Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  aos  bens  da
Contratante,  ou ainda a  terceiros,  decorrente culpa ou dolo de seus funcionários,
durante a execução deste contrato.

37.11 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas
as  despesas  decorrentes  da  execução do serviço  por  outras  correlatas,  tais  como
obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho,
em conformidade  com a  legislação  e  com o  Acordo  ou  Convenção  Coletiva  de
Trabalho que estiver submetida.
37.11.1O  descumprimento  das  obrigações  acima  citadas  não  transfere  a

responsabilidade por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo
para aumento no valor do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação.

37.12 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e
acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de
encargos trabalhistas.
37.12.1 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de

suas respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o
acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas
da Previdência Social e da Receita Federal.

37.12.2 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a
conferência do efetivo recolhimento do FGTS.

37.13 Efetuar  o  pagamento  de  seus  funcionários  via  depósito  bancário  na  conta  do
trabalhador,  de  modo  a  possibilitar  a  conferência  do  pagamento  por  parte  da
Administração.

37.14 Autorizar a Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos
salários  e  demais  verbas  trabalhistas  aos  trabalhadores,  quando  houver  falha  no
cumprimento  dessas  obrigações  por  parte  da  Contratada,  até  o  momento  da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

37.15 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser
solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos
de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas.

37.16 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo à
capacidade  física  e  mental  de  todos  os  empregados  que  prestarão  os  serviços
contratados.

37.17 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada
pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de
prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a
não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das
penalidades cabíveis.

37.18 Manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

38 É vedado à Contratada:
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38.1A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de
Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.

38.2A subcontratação do objeto deste certame.

39 Os  prestadores  dos  serviços,  obrigatoriamente,  devem  apresentar-se  devidamente
munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida,
bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos nos termos do subitem
28.3  acima  ou  quando  apresentarem  defeitos  ou  desgastes  ou,  ainda,  quando  o
contratante verificar a necessidade de troca.

40 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:

40.1Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados,
cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo,
portando crachá de identificação em local visível.

40.2Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito.
40.3Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom

desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no
posto.

40.4Conhecer as missões do posto que esteja ocupando, assim como a perfeita utilização
dos equipamentos de rádio transmissão e telefones colocados à sua disposição.

40.5Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades.
40.6Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição, para a realização

do serviço e manter limpo o seu posto de serviço.
40.7Cumprir  a  escala  de serviço,  observando os  horários  de entrada  e  saída  de cada

posto.
40.8Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir

tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após
ser substituído.

40.9Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões
relativas à execução do serviço.

40.10 Manter sigilo das informações da área de segurança obtidas em razão da função
exercida.

40.11 Não praticar quaisquer outras atividades alheias ao objeto do Contrato durante o
horário em que estiver prestando os serviços.

40.12 Aplicar, no exercício de sua função, os princípios de relações públicas e humanas
recebidos nos cursos de formação, principalmente no que tange ao atendimento ao
público em geral.

40.13 Guardar seus objetos pessoais local próprio, disponibilizado pela Contratante. 
40.14 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função.
40.15 Não  permitir  a  utilização  do  posto  para  guarda  de  objetos  estranhos  ao  local,

inclusive bens de servidores ou terceiros.
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41 No  caso  de  infração  aos  deveres  descritos  acima,  a  Contratante  poderá  requerer  a
substituição do vigilante considerado inadequado, fixando prazo para que a Contratada
promova a substituição.

SEÇÃO IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

42 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:

42.1Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

42.2Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências
para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.

42.3Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  realizados  em  desacordo  com  este
instrumento.

42.4Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
pactuados.

42.5Proporcionar  todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados.

42.6Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

SEÇÃO X - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

43 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços com o disposto no Contrato.

43.1Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral  da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente
Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no
Departamento de Administração Predial. 

44 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da
Gestão  e  Fiscalização  dos  Contratos,  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  as  seguintes
atribuições:

44.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços.

44.2Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
44.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária à execução dos serviços.
44.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores.

44.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
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44.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  ao  Gestor  do
Contrato para as providências cabíveis.

45 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.

45.1O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em
que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

46 A Gestão  do  Contrato  caberá  ao  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio,  que
receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento
administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

47 Caberá  ao  Departamento  Financeiro  da  Contratante  a  conferência  dos  encargos  e
tributos incidentes na fatura do serviço, bem como a realização das retenções devidas. 

48 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

SEÇÃO XI - DA GARANTIA CONTRATUAL

49 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do
contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do
serviço.

49.1O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por
igual  período,  quando,  durante  o  seu  transcurso,  for  solicitado  pelo  licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

49.2A não  apresentação  da  garantia  devida  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

50  A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

50.1Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
50.2Seguro-garantia.
50.3Fiança bancária.
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51 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal,  mediante depósito identificado a crédito da Contratante,  em conta que será
informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização
monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93

52 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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.

53 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

54 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:

54.1Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
54.2Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da

Contratada.
54.3Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros,  decorrentes de culpa ou dolo da

Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
54.4Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
54.5Obrigações  trabalhistas,  fiscais,  sociais  e  previdenciárias  não  honradas  pela

Contratada.
54.6Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta)

dias após o término da vigência ou rescisão contratual. 

55 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do
valor ou a prorrogação.

56 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente,  pela  Contratante,  para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

57 A garantia,  independentemente da modalidade,  deverá vigorar por 90 (noventa) dias
além  do  período  da  execução  do  Contrato,  devendo  ser  complementada
proporcionalmente  ou  renovada  nos  casos  de  aumento  no  preço  pactuado  ou  de
renovação do contrato.

57.1Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos
eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.
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57.2 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada,
sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

SEÇÃO XII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

58 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

58.1O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato.

58.2Quando  necessário,  em  virtude  de  realização  de  serviços  extraordinários,  a
Contratada  deverá  emitir  notas  fiscais  distintas,  contemplando  em  uma  delas  a
prestação  normal  do  serviço  e  na(s)  outra(s),  se  for  o  caso,  o(s)  serviço(s)
extraordinário(s), conforme cada situação.

58.3O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao faturado.

58.4A Contratada  deverá  informar  o  número  da  Nota  de  Empenho  em  sua  Nota
Fiscal/Fatura.

59 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido
realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.

60 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

60.1Cópia da folha de pagamento
60.2Cópia da folha ponto ou documento similar.
60.3Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
60.4Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
60.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
60.6Certidão negativa de débitos INSS (CND).
60.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
60.8Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade  Social

(GFIP).
60.9Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
60.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
60.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
60.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários

e Imobiliários).
60.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.
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61 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 60.3, 60.5, 60.7, 60.8 e 60.9 acima.

61.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.

61.2Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.

61.3Certidões  ou  documentos  com  prazo  de  validade  superior  a  1  (um)  mês  serão
conferidos mensalmente.

62 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese,  o  prazo  para o recebimento definitivo  iniciar-se-á após a  comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

63 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

63.1Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

64 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.

65 No  caso  de  falha  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

66 A  Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação.

SEÇÃO XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

67 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data indicada para
início  da  execução  dos  serviços,  podendo,  por  interesse  da  Administração,  ser
prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos
termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

67.1O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

68 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
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69 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se
for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à
realização de uma nova licitação.

70 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

70.1A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos.

70.2A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

70.3A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro
ano de vigência da contratação.

71 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

SEÇÃO XIV - DAS PENALIDADES

72 A vencedora  do  certame  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do
presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

73 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às
seguintes sanções:

73.1 Advertência.
73.2Multa.
73.3Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
73.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em

geral,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

74 A penalidade  de  advertência  será  aplicada  nos  casos  de  falhas  leves,  nas  quais  a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante. 

75 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
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75.1As  multas  moratórias  serão  aplicadas  quando  se  verificar  atraso  injustificado  da
Contratada  ao  cumprir  suas  obrigações  e  são  condutas  que  podem  ensejar  sua
aplicação as seguintes:
75.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco

décimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  por  dia  de  atraso
injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o
máximo de  10  (dez)  dias  (5% do  valor  total  do  contrato),  sem prejuízo  de
rescisão do contrato.

75.1.2 Atraso  injustificado  no  pagamento  das  verbas  trabalhistas  (salário,  vale-
alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20
(vinte) dias (10% do valor mensal do contrato),  sem prejuízo de rescisão do
contrato.

75.1.3 Atraso  injustificado  na  entrega  dos  uniformes,  materiais  e  equipamentos
definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
fatura  do  mês  da  ocorrência,  por  dia  de  atraso  injustificado,  limitada  a  sua
aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato),
sem prejuízo de rescisão do contrato.

75.1.4Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no
posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura
do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na
reposição do posto, limitada a sua aplicação até o final do horário da prestação
de serviços no respectivo posto, sem prejuízo de rescisão do contrato.

75.1.5Atraso  injustificado  no  envio  dos  vigilantes  requisitados  em  virtude  de
demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado
no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas
de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três)
horas  seja  ultrapassado,  a  ocorrência  será  considerada  como  recusa  de
encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.

75.1.6Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual
devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês
da ocorrência,  por  dia  de atraso injustificado,  limitada a sua aplicação até  o
máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de
rescisão do contrato.

75.1.7 Atraso  injustificado  na  entrega  de  documentos  solicitados  ou  devidos  por
força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por
dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor
mensal do contrato).

75.2Se  a  empresa  não  assinar  o  contrato,  será  aplicada  multa  compensatória
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa
penalizada.
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75.3Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda
extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15%
(quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.

75.4A aplicação da  penalidade  de  multa  não exclui  a  possibilidade  da  aplicação  das
outras penalidades previstas.

76 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da
execução do contrato.

76.1Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

77 São  ocorrências  que  podem  ensejar  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o
Município  de Londrina,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:

77.1Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto  ou  não  mantiver  a
proposta. 

77.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

78 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.

78.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.

78.2Nos  casos  em  que  for  aplicável  a  declaração  de  inidoneidade,  o  prazo  para  a
apresentação  de  defesa  da  Contratada  será  de  10  (dez)  dias  úteis,  contados  da
abertura de vista dos autos.

78.3A não  apresentação  de  defesa  no  prazo  designado  importará  na  presunção  de
veracidade dos fatos imputados pela Administração. 

79 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira:

79.1O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências.

79.2O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
79.3Apresentada  a  defesa,  o  Gestor  encaminhará  relatório  à  Presidência  da  Câmara

Municipal  de  Londrina  que  decidirá  se  aplicará  ou  não  a  penalidade  e  em  que
medida.
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80  Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o
fato será registrado em cadastro correspondente.

Município de Londrina, 02 de janeiro de 2019. 

      Bruna Fernandes Lonni Hipólito

Departamento de Administração Predial
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nº. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o nº.  [número].  Para tanto,  outorgo à pessoa física supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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ANEXO  III  –  DECLARAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF)  sob o nº.
[número],  para  fins  de  participação  no  Pregão  Presencial  nº  [número  do  pregão]/[ano]
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial nº.  [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em ______ de ________________________ [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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ANEXO  IV  –  DECLARAÇÃO  DE  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4º do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a)  Esta  declaração  deve  ser  preenchida  somente  por  empresa  que  se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b)  A  não  apresentação  desta  declaração  será  interpretada  como  não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.

________________________________________________________________
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF)  sob o nº.
[número], declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal
de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da
proposta para a prestação de serviços de vigilância patrimonial, conforme previso no Edital de
Pregão Presencial nº. [número/ano]

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente se a empresa optar por não realizar vistoria,
nos termos da Seção I do Termo de Refência.

b) Esta declaração deverá constar do Envelope nº 1 – Proposta.

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto Qtde. De Valor Total
Serviço por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

(A) (B) por Posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)
( C)

I 0,00 3 0,00 1 0,00

II 0,00 3 0,00 1 0,00

III 0,00 2 0,00 1 0,00

IV 0,00 2 0,00 1 0,00

Valor Mensal dos Serviços 0,00

Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, de segunda a sexta-feira.
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00
E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 0,00
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 0,00
B Salário Educação 2,50% 0,00
C SAT 0,00% 0,00
D SESC ou SESI 1,50% 0,00
E SENAI – SENAC 1,00% 0,00
F SEBRAE 0,60% 0,00
G INCRA 0,20% 0,00
H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 0,00
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 0,00
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 0,00
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,05% 0,00

Total 12,06% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 0,00
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,00% 0,00
B Lucro 0,00% 0,00
C Tributos 0,00% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 0,00% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0,00

Total 0,00% 0,00

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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Descrição dos Insumo Diversos

Uniformes

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Materiais

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Equipamentos  

Descrição Quantidade Valor

Valor total 0,00

Duração dos 
itens 

(vida útil)

Duração dos 
itens 

(vida útil)

Duração dos 
itens 

(vida útil)
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ANEXO  VII  –  ORIENTAÇÕES  GERAIS  ACERCA DO  PREENCHIMENTO  DAS
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO DAS
PROPOSTAS

A planilha disponibilizada tem por base a Instrução Normativa n.º 05/2017.

a) Os percentuais dos itens “A”, “B”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H”, do submódulo 2.2 são
fixos, em virtude de serem percentuais definidos em lei.

b) O percentual do item “C”, do submódulo 2.2 é variável a depender do grau de risco,
devendo o mesmo ser comprovado pela empresa, conforme consta do item 16.3 do edital.

c) Os percentuais dos itens “A” a “F” do Módulo 3, representam índices máximos,
calculados segundo estimativas do MPOG, que estipulam uma provisão para fazer frente as
demissões que podem ocorrer durante a execução contratual e ao final do contrato.

Para que todas as empresas possam concorrer em condições iguais e receber o mesmo
tratamento no momento da prorrogação contratual, os custos com os itens “A”, “B”, “D” e
“E”, serão calculados de tal maneira que, ao final do primeiro ano de execução contratual,
sejam totalmente provisionados, pois no momento da prorrogação do contrato os mesmos
serão suprimidos, sendo considerados como custos não renováveis.

d)  Os valores  dos  itens  “B” a “F” do submódulo  4.1 deverão ser  calculados pela
empresa segundo estimativas próprias devendo ser encaminhada a memória de cálculo para a
contratante aferir os valores. No momento que antecede a prorrogação deverá ser verificada
como ocorreu a utilização destes itens durante a execução contratual, para que os mesmos
possam ser adequados à realidade, nunca ultrapassando os valores indicados pela empresa
para  cada  item,  podendo inclusive  serem suprimidos  caso observe-se  que  são  custos  não
renováveis.

e)  Os  custos  com materiais,  equipamentos  e  uniformes  do  Módulo  5  deverão  ser
apresentados conforme as orientações abaixo:

e.1) O custo com equipamentos, constante do item “C” do Módulo 5, será considerado
como custo não renovável e será suprimido no momento da primeira prorrogação contratual.
Assim,  de  modo  a  possibilitar  a  igualdade  de  condições  entre  os  interessados,  os
equipamentos  a  serem  utilizados  na  execução  do  contrato  devem  ser  novos  e  no  item
equipamentos da planilha de custos o valor deve corresponder à fração (1/12 avos) do total de
equipamentos a ser utilizado na execução anual do contrato, dividido pelo número de postos
que utilizarão o respectivo equipamento, de forma que todo o custo com equipamentos seja
pago no primeiro ano do contrato, sendo que, na prorrogação contratual, tais custos serão
excluídos por se tratarem de custos não renováveis.

e.2) O valor do custo de equipamentos deverá ser descrito na tabela da última páfina
do anexo anterior.
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f)  Não há necessidade da  empresa apresentar  proposta  em separado para as  horas
extras, pois com base na sua proposta principal, respeitado os parâmetros nela fixados, serão
deduzidos apenas os módulos não incidentes, sendo apurado o valor total a ser gasto com
horas extras, cujo montante deverá constar do valor total do contrato, de modo que não seja
necessário a realização de termos de aditamento durante a vigência contratual.

Para o cálculo das horas extras não haverá incidência do submódulo 2.3 (a não ser que
o serviço seja em data diferente do expediente normal ou que a convenção coletiva estabeleça
tratamento diferenciado para esses casos), módulo 4 e módulo 5 (no caso destes dois últimos
módulos o valor constante destas rubricas no contrato original já devem ser suficiente para
suportar o valor nos casos de horas extras). Incidirá sobre o pagamento de horas extras valores
exigidos mediante lei ou convenção coletiva, tais como: DSR, Adicionais de horas extras,
adicionais noturnos e outros que por ventura existirem).
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaro  que  a  empresa

___________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  nº

____________________,   estabelecida  em  __________________________,  possui  os

seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/ Empresa Vigência do Contrato Valor Total do Contrato*

…. … R$

Valor total dos contratos R$ ...

*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Obs: 

1  -  Além  dos  nomes  dos  órgãos/empresas,  o  licitante  deverá  informar  também  o
endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

2 - A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos)
dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

3 – Fórmula de cálculo: Valor do Patrimônio Líquido x 12  = >1 
Valor total dos contratos* 
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4- Observação:  Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

5 - Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

6 -  Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento)
positivo  ou  negativo  em  relação  à  receita  bruta,  o  licitante  deverá  apresentar
justificativas.

Fórmula de cálculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta
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ANEXO  IX  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  RELATIVA  À  PROIBIÇÃO  DO
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o  nº.  [número]  interessada  em  participar  da  licitação  modalidade  Pregão  presencial  nº
[número  do  pregão]/[ano],  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  Estado  do  Paraná,  em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

(cidade, data).

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope nº 2 ‘Documentação’)
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. [número sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIOMONIAL 

VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

A  CÂMARA MUNICIPAL DE  LONDRINA,  com  sede  na  Rua  Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina – PR, inscrita
no CNPJ sob o nº  78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes,  portador da Cédula de Identidade nº [número do RG]  e CPF nº
[número  do  CPF],  em  face  do  resultado  final  do  Pregão  Presencial  em  epígrafe,  já
homologado,  resolve  firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o nº [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP nº.
[número  do  cep],  no  Município  de  [município],  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato],  portador(a) da Cédula de
Identidade nº [número do RG] e CPF nº [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de vigilância patrimonial para atender às necessidades da Câmara Municipal de
Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento,
no  Termo de  Referência  (Anexo  I  do  Pregão  Presencial  nº  01/2019),  no  Edital  do
certame e em seus Anexos.

2 A descrição do serviço, as exigências relacionadas a uniformes e insumos e a disciplina
das  obrigações  da  Contratada  estão  previstas  no  Termo de  Referência  (Anexo  I  do
Edital  de Pregão Presencial  nº 01/2019 constante da seq. 1.3 dos autos do Processo
Administrativo nº 62/2018), documento que integra o presente instrumento, como se
nele estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução do contrato decorrentes do presente instrumento, correrão
à  conta  da  dotação  Funcional  programática:  01.010.01.031.0001.2001,  Natureza  da
despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 Após a assinatura do contrato e da prestação de garantia contratual referida na Seção XI
do  Termo  de  Referência,  a  Fiscal  do  Contrato  solicitará  a  Nota  de  Empenho  e
encaminhará ao Contratado para que este dê início à execução contratual.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

5.1 O valor a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento. 

5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A  Contratada  deverá  manter  durante  toda  a  execução  da  contratação,  em
compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

7 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir do dia 1º de fevereiro
de  2019,  podendo,  por  interesse  da  Administração,  ser  prorrogado  por  períodos
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do
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artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

7.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

8 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se
for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à
realização de uma nova licitação.

8.1 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

9 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

9.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos.

9.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro
ano de vigência da contratação.

10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado  ou  de  preços  contratados  por  outros  órgãos  e  entidades  da  Administração
Pública,  visando  a  assegurar  a  manutenção  da  contratação  mais  vantajosa  para  a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA  QUINTA  –  DO  PREÇO  E  DO  VALOR  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO

12 O valor total do presente contrato é de R$ … (...) e corresponde à soma do preço anual
final da Contratada definido na tabela do subitem 12.2 abaixo com o valor estimado
referente à previsão  anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal,
conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do Edital de
Pregão Presencial nº 01/2019).

12.1O valor da previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal é
de R$ …... (...) e foi obtido com base no valor/hora para o posto 1 a partir da planilha
de custos e formação de preços da proposta final da Contratada, multiplicado pela
quantidade  estimada  de  horas  extras  definidas  nas  Seções  IV e  V do  Termo de
Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº01/2019).

12.2O preço dos serviços contratados exposto na tabela abaixo:
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Posto de Serviço Quantidade de
Vigilantes

Valor mensal

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ ...

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.

3 R$ ...

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda
a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$ ...

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 

2 (em
revezamento)

R$ ...

Valor mensal R$ ...

Valor anual R$ ...

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

13 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

13.1O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato.

13.2Quando  necessário,  em  virtude  de  realização  de  serviços  extraordinários,  a
Contratada  deverá  emitir  notas  fiscais  distintas,  contemplando  em  uma  delas  a
prestação  normal  do  serviço  e  na(s)  outra(s),  se  for  o  caso,  o(s)  serviço(s)
extraordinário(s), conforme cada situação.

13.3O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao faturado.

13.4A Contratada  deverá  informar  o  número  da  Nota  de  Empenho  em  sua  Nota
Fiscal/Fatura.

14 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido
realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.

15 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

15.1Cópia da folha de pagamento
15.2Cópia da folha ponto ou documento similar.
15.3Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
15.4Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
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15.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
15.6Certidão negativa de débitos INSS (CND).
15.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
15.8Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade  Social

(GFIP).
15.9Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
15.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
15.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
15.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários

e Imobiliários).
15.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

16 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 15.3, 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 acima.

16.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.

16.2Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.

16.3Certidões  ou  documentos  com  prazo  de  validade  superior  a  1  (um)  mês  serão
conferidos mensalmente.

17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese,  o  prazo  para o recebimento definitivo  iniciar-se-á após a  comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

18.1Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.

20 No  caso  de  falha  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

21 A  Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação.
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22 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência,  podendo  a  Contratante  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas
após  procedimento  administrativo  que  lhe  tenha  sido  assegurada  a  ampla  defesa  e
contraditório.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

23 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços com o disposto no Contrato.

23.1Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral  da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente
Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no
Departamento de Administração Predial. 

24 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da
Gestão  e  Fiscalização  dos  Contratos,  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  as  seguintes
atribuições:

24.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços.

24.2Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
24.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária à execução dos serviços.
24.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores.

24.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
24.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  ao  Gestor  do
Contrato para as providências cabíveis.

25 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.

25.1O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em
que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

26 A Gestão  do  Contrato  caberá  ao  Departamento  de  Suprimentos  e  Patrimônio,  que
receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento
administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
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27 Caberá  ao  Departamento  Financeiro  da  Contratante  a  conferência  dos  encargos  e
tributos  incidentes  na  prestação  do  serviço,  bem  como  a  realização  das  retenções
devidas. 

28 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  INFRAÇÕES  E  DAS  SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

29 A vencedora  do  certame  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do
presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

30 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às
seguintes sanções:

30.1 Advertência.
30.2Multa.
30.3Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
30.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em

geral,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

31 A penalidade  de  advertência  será  aplicada  nos  casos  de  falhas  leves,  nas  quais  a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante. 

32 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.

32.1As  multas  moratórias  serão  aplicadas  quando  se  verificar  atraso  injustificado  da
Contratada  ao  cumprir  suas  obrigações  e  são  condutas  que  podem  ensejar  sua
aplicação as seguintes:
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32.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco
décimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  por  dia  de  atraso
injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o
máximo de  10  (dez)  dias  (5% do  valor  total  do  contrato),  sem prejuízo  de
rescisão do contrato.

32.1.2 Atraso  injustificado  no  pagamento  das  verbas  trabalhistas  (salário,  vale-
alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20
(vinte) dias (10% do valor mensal do contrato),  sem prejuízo de rescisão do
contrato.

32.1.3 Atraso  injustificado  na  entrega  dos  uniformes,  materiais  e  equipamentos
definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
fatura  do  mês  da  ocorrência,  por  dia  de  atraso  injustificado,  limitada  a  sua
aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato),
sem prejuízo de rescisão do contrato.

32.1.4Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no
posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura
do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na
reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de
vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão
do contrato.

32.1.5Atraso  injustificado  no  envio  dos  vigilantes  requisitados  em  virtude  de
demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado
no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas
de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três)
horas  seja  ultrapassado,  a  ocorrência  será  considerada  como  recusa  de
encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.

32.1.6Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual
devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês
da ocorrência,  por  dia  de atraso injustificado,  limitada a sua aplicação até  o
máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de
rescisão do contrato.

32.1.7 Atraso  injustificado  na  entrega  de  documentos  solicitados  ou  devidos  por
força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por
dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor
mensal do contrato).

32.2Se  a  empresa  não  assinar  o  contrato,  será  aplicada  multa  compensatória
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa
penalizada.

32.3Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda
extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15%
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(quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
32.4A aplicação da  penalidade  de  multa  não exclui  a  possibilidade  da  aplicação  das

outras penalidades previstas.

33 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da
execução do contrato.

33.1Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

34 São  ocorrências  que  podem  ensejar  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o
Município  de Londrina,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:

34.1Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto  ou  não  mantiver  a
proposta. 

34.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

35 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.

35.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.

35.2Nos  casos  em  que  for  aplicável  a  declaração  de  inidoneidade,  o  prazo  para  a
apresentação  de  defesa  da  Contratada  será  de  10  (dez)  dias  úteis,  contados  da
abertura de vista dos autos.

35.3A não  apresentação  de  defesa  no  prazo  designado  importará  na  presunção  de
veracidade dos fatos imputados pela Administração. 

36 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira:

36.1O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências.

36.2O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
36.3Apresentada  a  defesa,  o  Gestor  encaminhará  relatório  à  Presidência  da  Câmara

Municipal  de  Londrina  que  decidirá  se  aplicará  ou  não  a  penalidade  e  em  que
medida.

36.4Após a aplicação de quaisquer  das  penalidades previstas,  far-se-á a  comunicação
escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando
ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.
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37 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado  à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

37.1Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos  suspensivos  em  relação  à  decisão  proferida,  contudo  não  desobriga  a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

38 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº
9.784, de 1999.

39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo Índice Nacional de Preços
ao  Consumidor  (INPC),  ou  outro  que  venha  substituí-lo,  divulgado  pela  instituição
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da regra “pro-rata
die” para períodos fracionados.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

40 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666,
de 1993. 

41 A  Contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

42 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL

43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993. 

44 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

45 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei nº 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO

46 O valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso
salarial dos funcionários da contratada, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo,
acordo ou convenção coletiva  de trabalho,  e  na hipótese  de  alteração da  legislação
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trabalhista, na exata medida da repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados
direta ou indiretamente pela ocorrência do fato ou ato novo. 

46.1A solicitação  deverá  ser  imediata  e  acompanhada  de  cálculos  e  documentação
comprobatória, inclusive de aumento salarial concedido à categoria profissional, não
incidindo correção monetária na demora da solicitação.

46.2As  repactuações  a  que  o  contratado  fizer  jus  e  não  forem solicitadas  durante  a
vigência  do  contrato  serão  objeto  de  preclusão  com a  assinatura  da  prorrogação
contratual ou com o encerramento do contrato.

47 O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início
da vigência contratual, com base na variação do IPC-FIPE, ou outro índice que venha a
substituí-lo,  conforme  as  disposições  previstas  na  Lei  nº  9069/1995,  devendo  ser
solicitado por pedido escrito pela Contratada acompanhado de planilhas de cálculos e
documentação  comprobatória  e  somente  será  devido  a  partir  da  protocolização  do
pedido, não sendo aplicado retroativamente.

48 A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo
de sessenta dias,  contados a  partir  da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos, interrompendo-se este prazo se a Contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação
dos custos.

48.1A Contratante deverá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada
pela Contratada.

49 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

49.1Da  data  limite  para  apresentação  das  propostas  constante  do  instrumento
convocatório,  em relação  aos  custos  com a  execução  do  serviço  decorrentes  do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço; ou 

49.2Da  data  do  acordo,  convenção  ou  dissídio  coletivo  de  trabalho  ou  equivalente,
vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta,  quando  a  variação  dos  custos  for
decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

50 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

51 Consoante  o  artigo  45  da  Lei  n°  9.784,  de  1999,  a  Administração  Pública  poderá
motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive  retendo  o  pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
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CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

52 Constituem documentos anexos a este instrumento: 

52.1O  Edital  do  Pregão  Presencial  nº  01/2019  e  os  anexos  que  o  compõem  –
principalmente o Termo de Referência (Anexo I do Edital);

52.2A proposta final da Contratada e a sua respectiva planilha de custos e formação de
preços.

53 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO

54 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial  do Município de Londrina,  até  o  quinto dia  útil  do mês seguinte  ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

55 O foro para dirimir questões relativas ao presente  instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito. 

Londrina, [dia, mês e ano].

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 62/2018

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de vigilância desarmada nas dependências da Câmara Municipal de Londrina.

RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da
despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

VALOR TOTAL MÁXIMO (ANUAL): R$ 822.597,96 (Oitocentos e vinte e
dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos)

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 9h e 15min
do dia 16/01/2019.

LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza,
145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.

RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio
ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  Poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1273 (Felipe).

Em 02/01/2019

Mark Almeida

Diretor-Geral
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Assinado eletronicamente por:
-Mark Sandro Sorprezo de Almeida,Diretor Geral	 em 02-01-2019 às 15:52:05

Afixado no Quadro de Editais da CML em: 03/01/2019
Por: Luiz Fernando Moraes Marendaz 
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CÂMARA 
JORNAL DO LEGISLATIVO 

ATOS LEGISLATIVOS 
AVISO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 01/2019 
Processo Administrativo nº. 62/2018 
Tipo menor preço global  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância desarmada nas dependências da Câmara Municipal 
de Londrina. 
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra. 
VALOR TOTAL MÁXIMO (ANUAL): R$ 822.597,96 (Oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) 
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 9h e 15min do dia 16/01/2019. 
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões. 
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 
3374-1273 (Felipe). 
 
Londrina, 2 de janeiro de 2019. Mark Almeida, Diretor-Geral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPEDIENTE 

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita 

Prefeito do Município – Marcelo Belinati Martins      Secretário de Governo – Juarez Paulo Tridapalli 

Jornalista Responsável – Carla Sehn        Editoração – Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina 

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013 

Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br 

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br 
Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:3.3,luizfernando)  pag. 321 de 1732



2 FOLHA DE LONDRINA, quinta-feira, 3 de janeiro de 2019

CÂMARAMUNICIPALDE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

PROCESSOADMINISTRATIVO Nº. 62/2018
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância
desarmada nas dependências da Câmara Municipal de Londrina.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700
– Locação de mão de obra.
VALOR TOTALMÁXIMO (ANUAL): R$ 822.597,96 (Oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e
noventa e sete reais e noventa e seis centavos)
CREDENCIAMENTO EABERTURADOS ENVELOPES: às 9h e 15min do dia 16/01/2019.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR,
na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://
www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.
br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1273 (Felipe).

Em 02/01/2019
Mark Almeida
Diretor-Geral

EDITAL
MARCOS EUCLÉSIO LEAL, Oficial de Registro de Imóveis de Ibiporã-PR, Comarca da Região
Metropolitana de Londrina-PR, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem co-
nhecimento, nos termos do artigo 19 da Lei nº 6.766, de 19/12/79, que se acha depositada na referida
Serventia, situada na Avenida dos Estudantes, 2.220 – Jardim Boa Vista II – Ibiporã/PR, para exa-
me dos interessados, a documentação destinada ao loteamento “CONJUNTO HABITACIONAL
VENEZA”, localizado em Ibiporã-PR, no imóvel objeto da matrícula número 24.861, com área de
9.054,35 m

2222
, de propriedade de BONORA E COSTACONSTRUTORA E INCORPORADORA

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 09.480.655/0001-89, com sede na rua San-
ta Catarina nº 50, loja 48, piso 03, Centro, Tower Shopping, Londrina-PR. Projeto de loteamento
aprovado pelo Decreto Municipal nº 504, de 07/11/18, com fins residenciais, composto de 44 lotes,
distribuídos em uma quadra, área vendável de 6.522,449 m

2222
, passando as seguintes áreas ao domínio

do Município: Sistema de Circulação (Ruas) de 2.531,901 m
2222
. O presente edital será publicado por 3

(três) dias consecutivos em jornal de grande circulação na região. Decorridos 15 (quinze) dias da últi-
ma publicação, sem que haja impugnação, será feito o registro, na forma da Lei. Protocolo nº 79.077,
de 22/11/2018. Dado e passado em Ibiporã-PR, nesta Serventia, em 19 de Dezembro de 2.018.

gnação, será feito o registro, n
m Ibiporã-PR, nesta Serventia,

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE IBIPORÃ
Foro Regional de Ibiporã

Comarca da RegiãoMetropolitana de Londrina - Estado do Paraná
MARCOS EUCLÉSIO LEAL – OFICIALDO REGISTRO

Av. dos Estudantes, 2.220 – Jardim Boa Vista II – Ibiporã/PR – CEP 86.200-000
email: registroibipora@gmail.com, Telefones:(43) 3158-5858 e (43) 315858-59

MUNICÍPIO DE TOLEDO – PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 310/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de cursos para
adolescentes e jovens nos Centros da Juventude Mariana Luiza Von Borstel, Jardim
Coopagro e Márcio Antônio Bombardelli, Jardim Europa, com recursos da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Proteção à Família, lotados no Fundo Municipal de
Assistência Social, e recursos repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social –
FEAS, através da Deliberação nº 040/2017, alterada pela Deliberação Nº 068/2017 do
Conselho Estadual De Assistência Social – CEAS/PR. DATA DE ABERTURA: 29 DE
JANEIRO DE 2019, às 14h00min. VALOR MÁXIMO: R$ 115.554,00 (cento e quinze mil
quinhentos e cinquenta e quatro reais).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 311/2018
OBJETO::::Aquisição deaparelhos e equipamentosmédicos e hospitalares, eletroeletrônicos
e móveis, para atender parcialmente às necessidades Hospital Regional do Município de
Toledo/PR, através de recursos do Estado do Paraná conforme 1º Termo de Apostilamento
ao Termo de Convênio nº 053/2016. DATA DE ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2019, às
14h00min. VALOR MÁXIMO: R$ 168.441,75 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e
quarenta e um reais e setenta e cinco centavos).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 312/2018
OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12
(doze) meses, para aquisição de produtos para tratamento da água das piscinas, espelhos
d’água, chafarizes e fontes do Município de Toledo/PR, sendo que para o Fundo Municipal
de Assistência Social e Proteção a Família será utilizado Recursos do MDS conforme
Plano de Ação e Portaria 2300/2018. DATA DE ABERTURA: 31 de JANEIRO de 2019, às
08h30min. VALOR MÁXIMO:::: R$ 205.262,33 (duzentos e cinco mil duzentos e sessenta e
dois reais e trinta e três centavos).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 313/2018
OBJETO:::: Seleção de propostas visando a contratação de empresa para aquisição de 01
(um) veículo de passeio tipo SUV, zero quilometro, para equipe Técnica/Fiscalização da
Secretaria do Meio Ambiente, conforme especificações descritas no Termo de Referência.
DATA DE ABERTURA: 31 DE JANEIRO DE 2019, às 14h00min. VALOR MÁXIMO: R$
74.996,67 (setenta e quatro mil novecentos e noventa seis reais).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - FUNREBOM
OBJETO: Seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada para
realização global (material e mão de obra) para manutenção preventiva, corretiva e
periódica, com fornecimento de peças originais e genuínas novas para veículos pesados
pertencentes à frota do Corpo de Bombeiros do Município de Toledo, por um período de 12
(doze) meses. DATA DE ABERTURA: 01 DE FEVEREIRO DE 2019, às 08h30min. VALOR
MÁXIMO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
---- O(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição para aquisição no site: www.toledo.pr.gov.
brbrbrbr - link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações e Contratos do Município de
Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de segunda a sexta-feira, Fone:
(45) 3055-8819 Fax: 3378-1704,,,, e-mail: compras.documentacao@toledo.pr.gov.br

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

R$ 390 Ed. Camapuã - R. Benjamin Constant, apto c/ 1
qto, sala, coz, e bwc
R$600 Ed. Residencial Itamaraty - apto c/ aprox. 102m2
total sendo 3 qtos (1 suíte), sala 02 amb. c/ sacada, coz,
área de serv, 2 bwcs e 1 vaga de garagem
R$ 600 Ed. Maristela – R. Pernambuco, apto com 1 qto,
sala, cozinha, área de serv e bwc. Consulte unidades
R$630 Ed. Spazio LaVille - R. Benjamin Franklin, apto c/
aprox. 51,15 m2 útil sendo 2 qtos, sala, cozinha c/ arms,
área de serv. c/ arms, bwc social c/ arms e box e vaga
de garagem
R$700 Ed. Savana - apto c/ aprox. 74,13m2 útil sendo 3
qtos (1 c/ climatização), sala 2 amb. c/ sacada, coz, área
de serv, 2 bwcs e vaga de garagem
R$ 730 Ed. Aurélio Buarque - R. Delaine Negro, apto
c/ aprox. 65 m2 total sendo 2 qtos c/ arms, sala, coz. c/
arms, bwc e vaga de garagem rotativa
R$750 Ed. Arpoador - Av. Maringá, apto c/ aprox. 99,61
m2 total sendo 2 qtos c/ arms, sala estar c/ arms, sala de
tv, coz. c/ arms, copa, área de serv, 1 bwc e 1 vaga de
garagem
R$ 750 Ed. Lafayette - R. Profº Samuel Moura, apto c/
aprox. 94,03 m2 total sendo 2 qtos c/ arms, sala 1 amb.
c/ painel, coz. c/ arms, área de serv. c/ arms, 1 bwc e 1
vaga de garagem
R$ 750 Ed. Spazio Libertá - R. Amapá, aprox. 50 m2 útil,
sendo 2 qtos (1 suíte c/ arms),sala, cozinha c/ arms e
vaga de garagem. Consulte unidades
R$ 750 Ed. Montese - R. Montese, apto c/ aprox. 77 m2
útil sendo 2 qtos sendo (1 suíte) c/ arms, sala 2 amb. c/
sacada, coz. planejada, 2 bwcs e 1 vaga de garagem
R$ 800 Ed. Maison de Lyon - R. Pio XII, apto c/ 2 qtos,
sala, cozinha, área de serv, 2 bwcs e 1 vaga de garagem
R$800Ed.Universiflex - R.DelaineNegro, apto c/ aprox.
52m2 útil sendo 2 qtos, sala c/ sacada, coz. c/ arms, área
de serv, 1 bwc e 1 vaga de garagem
R$ 880 Ed. Beracá Home - R. Belo Horizonte, excelente
aptomobiliado c/ 1 qto, cozinha, bwc e 1 vaga de gara-
gem. Condomínio oferece lazer completo e lavanderia.
R$ 900 Ed. Dom Marino - R. Condé de Nova Friburgo,
apto c/ aprox. 75m2 útil aptos c/ 2 e 3qtos (1 suíte), sala,
cozinha c/ arms, área de serv, 2 bwcs e garagem. Con-
sulte unidades
R$ 900 Ed. Villa Bella - Av. Paul Harris, apto c/ 2 qtos (1
suíte) c/ arms planejados, sala 1 amb, coz c/ arms plane-
jados, área de serv, 2 bwcs e vaga de garagem
R$ 950 Ed. Visconde de Orleans - Av. JK, apto c/ aprox.
68,26m2 total sendo 1 suíte c/ arms, sala 2 amb. c/ arms,
coz. c/ arms, bwc c/ arms e box e 1 vaga de garagem
R$ 1.000 Ed. Gallery - R. Prefeito Hugo Cabral, apto c/
aprox. 98m2 útil, possui 2 qtos c/ arms (1 suíte c/ hidro e
sacada), sala 2 amb, coz. planejada, área de serv, 2 bwcs
e 1 vaga de garagem
R$ 1.000 Ed. Vernazza Residenciali - R. Amador Bueno,
apto c/ aprox. 98,95 m2 total sendo 2 qtos (1 suíte c/
arms), sala c/ sacada e churrasqueira, cozinha e área de
serv. c/ arms planejados, 2 bwcs e 1 vaga de garagem
R$1.100 Ed. Carnaúba - R. Alagoas, apto c/ aprox. 84,24
m2 útil sendo 3 qtos (1 suíte) c/ arms, 1 sala 2 amb. c/
sacada, coz. planejada, área de serv, 2 bwcs e 1 vaga de
garagem
R$ 1.100 Ed. Lígia Maria - R. Pará, apto c/ aprox. 102m2
útil sendo 3 qtos (1 suíte c/ arms), 1 sala 2 amb, coz. c/
arms, área de serv, 3 bwcs e 1 vaga de garagem
R$ 1.100 Ed. Res. Tapuias Jardim - apto c/ aprox. 69 m2
útil semi-mobiliado sendo 3 qtos c/ arms, sala 2 amb. c/
sacada, coz planejada c/ arms, área de serv, 1 bwc e 1
vaga de garagem
R$ 1.150 Ed. Montpellier - R. Santos, apto com aprox.
107m2 total sendo 2 qtos(1 suíte c/ arms e sacada), sala
c/ sacada, coz, 2 bwcs e vaga de garagem
Ed.BarãodoRioBranco -R. Pará, apto c/ aprox. 170,67
m2útil sendo3qtos (1 suíte c/ closet) completodearms,
1 sala c/ sacada, sala de jantar, escritório, coz. planejada,
área de serv, 4 bwcs e 2 vagas de garagens
Ed.Charleville -R.Goiás, apto semi-mobiliado c/ aprox.
77,19m2 útil 3 qtos (1 suíte) c/ arms, sala 2 amb. c/ saca-
da, coz. planejada c/ arms, área de serv, 2 bwcs e vaga
de garagem
Ed.ConquistaPaesLeme -R. Paes Leme, apto c/ aprox.
67 m2 útil sendo 3 qtos (1 suíte), sala c/ sacada e chur-
rasq., coz c/ arms, área de serv. c/ arms, 2 bwcs c/ arms e
box e 2 vagas de garagens
Ed. Diamond Residence - R. Paranaguá, apto com
aprox. 148,30 m2 útil sendo c/ 3 suítes e closet, sala 2
amb. c/ sacada e churrasq, coz, área de serv, 3 bwcs, 2
vagas de garagens

Ed. DueTorri - Av. Madre L. Milito, apto c/ aprox. 87,75
m2 útil sendo 3 qtos (1 suíte) c/ arms, sala, coz. c/ arms,
área de serv, 2 bwcs c/ arms e 2 vagas de garagens
Ed.Marco dos Pioneiros - R. Carmela Dutra, unidades
c/ 2 e 3 qtos, sala c/ sacada, coz, bwc e vaga de gara-
gem. Consulte-nos
Ed. Montserrat - R. Pref. Hugo Cabral, apto c/ aprox.
320,00 m2 sendo 4 qtos, (1suíte máster c/ sacada, 2
demi-suítes e 1 suíte completo de arms, sala c/ sacada,
sala jantar c/ arms, sala tv c/ arms e sacada, coz. c/ arms,
área de serv. e despensa c/ arms, 5 bwcs e 3 vagas de
garagens
Ed. Paranaguá Soho - R. Paranaguá, apto c/ aprox.
96,96 m2 total sendo 1 suíte c/ arms e sacada, sala 2
amb. c/ sacada, coz. c/ arms e equipada, área de serv, 2
bwcs c/ arms e vaga de garagem
Ed. Studio D - R. Pio XII, apto c/ 2 qtos (1 suíte), sala c/
sacada, coz. c/ arms, área de serv, 2 bwcs e 1 vaga de
garagemdescoberta. Consulte unidades
Ed. Studio V - R. Paranaguá, apto c/ aprox. 64 m2 útil
sendo 2 qtos (1 suíte c/ arms), sala c/ sacada, coz. plane-
jada, área de serv., bwc e 1 vaga de garagem. Consulte
Unidades
Ed.Tapuias Jardim - R. Tapuias, unidades de 2 e 3 qtos,
sala, coz c/ arms, áreade serv, bwce1 vagadegaragem.
Consulte-nos.
Ed. Terra Azul - Av. São Paulo, apto c/ 2 qtos (1 suíte)
c/ arms, sala 2 amb. c/ sacada, coz e área de serviço c/
arms planejados, 2 bwcs c/ gabinete e box e vaga de
garagem
Ed.Top Life - R. Pio XII, apto c/ aprox. 70m2 útil sendo 1
suíte c/ arms, sala 2 amb, coz c/ arms, área de serv, bwcs
c/ arms e box e vaga de garagem
Ed.Torres doHorizonte - apto c/ aprox. 70m2 útil sen-
do 3 qtos, sala 2 amb. c/ sacada, cozinha, área de serv, 2
bwcs e 1 vaga de garagem
Ed. VilaNova Artigas - apto de alto padrão c/ aprox.
212,67m2útil, sendo3qtos (2 suítes) c/ arms, sala 2amb
c/ arms, sacada e churrasqueira, sala de tv, coz c/ arms,
área de serv. c/ arms, 3 bwcs, dependênc. de serviç. c/ 1
qto e 1 bwc e 3 vagas de garagens
Ed. Vila Solare - apto c/ aprox. 108,90 m2 útil sendo 3
qtos (1 suíte), sala 2 amb. c/ sacada e churrasqueira, coz,
área de serv, 3 bwcs e 2 vagas de garagens

LOCAÇÃO – CASAS

Cond. Danúbio Residence - Casa residencial c/ aprox.
65m2útil sendo3qtos, sala, cozinha, bwc, área de servi-
ço e garagem. Consulte unidades
Cond. Santana Residence - Sobrado residencial c/
aprox. 267,72 m2 total sendo 5 qtos sendo (1 suíte c/
banheira e sacada, 1 demi-suíte e 1 suíte) todos c/ arms,
1 sala 2 amb, coz. c/ arms, área de serv. c/ arms, 4 bwcs e
2 vagas de garagens
Cond. Villa Hípica Residence - Casa residencial c/
aprox. 108 m2 total sendo 3 qtos (1 suíte) c/ arms, sala,
coz. c/ arms, área de serv, 3 bwcs e vaga de garagem.
Consulte unidades
Cond. Village Petra - Casa residencial c/ aprox. 161 m2
total, sendo 3 qtos (1 suíte), sala 02 amb, coz, lavanderia
coberta, 2 bwcs e 1 vaga de garagem.
Jd. Belleville - Sobrado residencial c/ 3 qtos c/ arms e
sacada, coz. c/ arms, área de serv, churrasq, piscina, 3
bwcs, 1 vaga de garagem
Cj. Café - Casa residencial c/ aprox. 90 m2 útil sendo 3
qtos (2 c/ arms), sala, coz, área de serv, bwc social e 1
vaga de garagem
Cj. Cafezal I - Casa residencial c/ aprox. 60 m2 sendo 2
qtos, sala, coz, área de serv, bwc e 1 vaga de garagem
Cj. Parigot II - Casa residencial c/ aprox. 200 m2 total
sendo 2 qtos, sala 2 amb, coz planejada c/ arms, bwc e
2 vagas de garagens
Cj. Roseira - Casa residencial c/ aprox. 111m2 total sen-
do2qtos, sala, cozinhaeáreadeserv. c/ arms,despensa,
1 bwc e 1 vaga de garagem
Jd. Columbia D - Casa residencial c/ aprox. 50 m2 útil
sendo 2 qtos, sala, cozinha, bwc social e vaga de gara-
gem
Jd. Higienópolis - Casa residencial c/ aprox. 140 m2
total sendo 5 qtos (1 suíte c/ arms), coz, área de serv,
despensa, 3 bwc e 1 vaga de garagem
Jd. Interlagos - Casa residencial c/ aprox. 100 m2 útil
sendo 4 qtos, sala, cozinha, copa, 2 bwcs e 2 vagas de
garagens
Jd. Quebec - Casa residencial e / ou comercial c/ aprox.
586,13 m2 total sendo 3 suítes (1 máster) c/ arms e sa-
cada, sala tv, sala estar, escritório, coz. c/ arms, área de
serv. e depensa c/ arms, 5 bwcs, 4 vagas de garagens

cobertas e 4 vagas descobertas
R. Belo Horizonte - Casa residencial e/ ou comercial/
aprox. 438,35 m2 total sendo 3 suítes c/ arms e sacada,
2 qtos, 5 salas, cozinha, 5 bwcs, 4 vagas de garagens co-
bertas e 3descobertas. Possuí edícula c/ 2qtos, despen-
sa, bwc, churrasqueira, pia e balcão
R. Carolina - Sobrado residencial c/ aprox. 329,70 m2
útil sendo 7qtos (2 suítes e 1 qtode serv.), sala 3 amb. c/
sacada, coz, área de serv, 5 bwcs, 6 vagas de garagens e
amplo espaço externo c/ churrasqueira
R. Goiás - (fundos) - Casa residencial c/ aprox. 120 m2
total sendo 3 qtos, sala 2 amb, cozinha, 2 bwcs. Possuí
edícula c/ 2 qtos, sala e 1 bwc
R.Nevada-Casa residencial c/ aprox. 155m2c/3qtos (2
suítes) c/ arms, 1 sala 2 amb, coz. c/ arms, copa, área de
serv, 3 bwcs e 2 vagas de garagens
R. Osasco - Casa residencial c/ aprox. 250 m2 útil sen-
do 4 qtos (1 suíte) c/ arms, salas individualizadas, coz c/
arms, área de serv, despensa, edícula c/ 1 qto e bwc, 3
bwcs, churrasqueira e 4 vagas de garagens
R$500 -R.Tapuias (fundos) -Casa residencial c/ aprox.
100m2 total sendo 1 qto, sala, coz e bwc
R$ 500 - R. Tupiniquins - Casa residencial c/ 2 quartos,
sala, cozinha área de serviço e bwc social
R$ 500 - R. Rio Grande do Norte - casa residencial de
madeira c/ 3 qtos, sala, cozinha, área de serv e bwc
R$ 850 - R. Oséas Cesar - casa residencial c/ aprox.
82,86 m2 total sendo 3 qtos, sala 2 amb, cozinha, 1 bwc
e 1 vaga de garagem
R$ 1.300 - R. Rio Grande do Norte - Casa c/ 3 qtos (1
suíte) c/ arms, sala, coz. c/ arms, área de serv. c/ arms, 2
bwc’s e 1 vaga de garagem
R$ 1.600 - R. Sabia do Campo - Chácara residencial
c/ aprox. 3.444,50 m2, casa c/ 3 qtos (1 suíte), salas in-
dividualizadas, bwc, churrasqueira, vaga de garagem,
pomar e horta

LOCAÇÃO – IMÓVEIS COMERCIAIS

Av.AminthasdeBarros–Salão comercial c/ aprox. 100
m2 privativo sendo 2 salas, cozinha, 2 bwcs e 1 vaga de
garagem
Av. CelsoGarcia Cid - Terreno comercial c/ aprox. 1600
m2 total, possui 2 escritórios e bwc
Av. Da Maratona - Terreno c/ aprox. 1.086,85 m2 total,
possui asfalto, luz, esgoto, c/ topografia aclive, esquina
e zoneamento comercial
Av.DuquedeCaxias -Terreno c/ aprox. 500m2 de área
total
Av. Higienópolis - Salão comercial c/ aprox. 452,86 m2
total, possui 1 salão, 3 salas, 3 bwcs e 5 vagas de gara-
gem
Av. Higienópolis - Salão comercial c/ aprox. 165,53 m2
útil com 1 copa, 2 bwcs e 3 vagas de garagens desco-
bertas
Av. Itamaraty - Complexo industrial em Rolândia c/
aprox. 4929 m2 total, barracão c/ 1883 m2 sendo salas
individualizadas, bwcs e refeitório
Av. Juscelino Kubitscheck - Salão comercial c/ aprox.
193,40 m2 total sendo 4 salas, coz, 3 bwcs e 6 vagas de
garagens descobertas
Av. Maringá - Salão comercial com aprox. 180 m2 pri-
vativo, com mezanino reformado, mini copa, 2 bwcs e
vagas de garagens
Av. Saul Elkind - Salas comerciais c/ aprox. 37 m2 útil,
possui bwc, copa e 1 vaga de garagem. Consulte uni-
dades
Av. Saul Elkind - Terreno c/ aprox. 1747,19 m2 sendo 4
lotes
Av. Saul Elkind -Terreno comercial c/ aprox. 200m2 to-
tal, sendo 10 de largura e 20 de comprimento
Av. Saul Elkind - Salão comercial 1ª locação c/ aprox.
197m2 útil, possui 2 bwc e 8 vagas
Av.SãoPaulo - Salão comercial c/ aprox. 240m2, possui
copa, 2 bwcs e 10 vagas de garagem
Jd.Claudia -Terreno c/ aprox. 3.600m2, excelente espa-
ço p/ estacionamentos, pátio p/ equipamento grandes,
quadras esportivas, entre outros
Jd.Tropical -Terreno comercial emótima localização c/
aprox. 301,32m2
Ed.CentroEmp. JardimSul -Sala comercial de alto pa-
drão c/ aprox. 82,80m2 total possuí bwc, climatização e
vaga de garagem. Consulte unidades
Ed. Centro Empresarial Londrina - Sala comercial c/
aprox. 90 m2 útil sendo 3 ambientes individualizados, 2
bwcs e 2 vagas de garagens
Ed. CityHall Center - Sala comercial climatizada c/ bwc
em condomínio com ampla estrutura, possui sala de
convenções, sala de reunião e portaria 24 hrs. Consulte

unidades
Ed. Comercial Ouro Verde - Sala comercial c/ aprox.
58,90 m2 útil sendo 3 escritórios, cozinha, 2 bwcs e 1
vaga de garagem
Ed. José Garcia Villar - Sala comercial c/ aprox. 87 m2
útil sendo 1 recepção c/ arms, 2 salas, 1 copa c/ arms, 2
bwcs e 1 vaga de garagem
Ed. Palhano Premium - Loja térrea c/ aprox. 71,93 m2
útil, sendo salão, 1 cozinha, 1 bwc e 2 vagas de gara-
gens
Ed. Palhano Square Garden - Complexo empresarial
comestruturacompletadeapoioemexcelente localiza-
ção. Salas, lojas, quiosques e outros. Consulte unidades
Ed. Wall Street - Loja térrea, c/ aprox.. 50m2 útil, am-
bientes individualizados, copa, bwc social
Pq. Waldemar Hauer - Loja comercial c/ aprox. 50 m2
útil sendo 1 sala e 1 bwc social. Consulte unidades
PR 445 - Terreno comercial em frente ao Shopping Ca-
tuaí com aprox. 8000m2
RegiãoCentral -Casa comercial c/ aprox. 544,19 2 total,
sendo 4 qtos (2 suítes c/ hidro) completo de arms, 5 sa-
las, coz. c/ arms, lavanderia c/ arms, 9 bwcs e 10 vagas
de garagens
Rod. Celso Garcia Cid - Terreno próx. a UEL e correios,
com aprox. 1905m2 sendo 17m2 de frente
R. Araguaia - Salão comercial em ótima localização
comaprox. 226m2 útil, possui escritório e copa e bwc
R. Benjamin Constant - Sala comercial c/ aprox. 80m2,
possui copa, bwc e estacionamento. Consulte Unida-
des
R.BenjaminConstant -Prédio inteiro c/ aprox. 1149,24
m2 total sendo térreo c/ sacada, mezanino, 2 andares, 4
copas, 10 bwcs e 11 vagas de garagens
R.Belém - Loja comercial c/ aprox. 100m2 total sendo 1
salão, copa e 1 bwc
R. Belo Horizonte - Terreno comercial c/ aprox. 600 m2
total com 1 casa em madeira com 108 m2 com 3 qtos,
sala e 1 bwc
R. Fernando de Noronha - Sala comercial c/ aprox. 60
m2 útil, possuí 1 bwc e 2 vagas de garagens cobertas
R. Guaporé - Sobreloja em ótima localização comercial
com salas individualizadas, cozinha e 3 bwc
R. Guaporé - Sala comercial em localização central c/
aprox. 60m2, possui bwc e copa
R. Gumercindo Saraiva (frente) - Casa comercial c/
aprox. 380 m2 útil sendo várias salas individualizadas,
copa, 4 bwcs e estacionamento na parte interior
R. Da Lapa - Salão comercial c/ aprox. 55,00 m2 total, 2
bwcs (pne) e 2 vagas de garagens
R.Maragogipe - Casa comercial c/ sala, despensa, área
de serv, bwc, piscina, churrasqueira e vagas de gara-
gens
R. MalbaTahan - Prédio comercial com 13 salas indivi-
dualizadas, cozinha, copa, 4 bwcs e 2 vagas degaragem
descobertas
R. Pará - Casa comercial c/ aprox. 300 m2 total sendo 5
salas, área de serviço e 2 bwcs
R. Paranaguá - Casa comercial c/ aprox. 200 m2 de
construção sendo 5 salas, coz, e 2 bwcs
R. Pernambuco - Subsolo/garagem comaprox. 370m2
R. Pernambuco - Sala comercial em ótima localização
c/ aprox. 185 m2 total, possui área de serv, 2 bwcs e 2
vagas de garagens
R. Quintino Bocaiúva - Imóvel comercial c/ aprox.
5300m2 sendo amplo barracão e terreno
R. Rio Grande doNorte - Sala térrea c/ aprox 75m2 to-
tal, bwc, portas de aço, vagas rotativas
R. Santiago - Sobrado comercial c/ aprox. 149 m2 útil
sendo 8 salas, 2 bwc, área de serv, jardim de inverno,
possui interfone, climatização, portão eletrônico e 8
vagas de garagem
R.SãoSalvador -Salãona região central c/ aprox. 159,5
m2 útil
R. SãoVicente - Casa comercial c/ aprox. 292,91m2 útil
sendo salas individualizadas, 4bwcs, área externa c/pis-
cina e churrasq. e 9 vagas de garagens
R. Sergipe - Salão em ótima localização c/ aprox. 113
m2 útil, possui bwc
R. Toshio Sanada - Loja comercial c/ aprox. 37,80 m2,
com1bwc e 1 vaga de garagem
R$900 Ed. Centro Empresarial Londrina - Sala climatiza-
da emexcelente localização, sendoambientes individu-
alizados, copa, bwc e 1 vaga de garagem
R$ 900 R. Benjamin Constant - imóvel comercial divido
em03 salas, copa e bwc
R$ 900 Centro Empresarial Londrina - sala comercial c/
aprox. 76,61m2 total, possui2 salas individualizadas,hall
c/ bancada, copa, cozinha, bwc e 1 vaga de garagem
R$ 1.000 R. Pernambuco - Subsolo/garagem com

aprox. 370m2
R$1.100R. BenjaminConstant - sala comercial dividida
em03 amb, possui copa e bwc
R$1.300R.Da Lapa - Salão comercial c/ aprox. 38,00m2
total com 2 bwcs (pne) e 1 vaga de garagem. Consulte
unidades
R$1.300R. Gen.Tasso Fragoso - Sala c/ aprox. 30m2 útil
sendo sala, copa e bwc
R$ 1.500 R. Prefeito Faria Lima - Sobreloja residencial/
comercial c/ aprox. 112 m2 útil, possui 3 qtos (1 suíte e
1 qto c/ sacada), 2 salas (1 c/ sacada), cozinha, área de
serviço e bwc
R$ 1.500 R. Guaporé - Sobreloja comercial em ótima
localização, 4 salas individualizadas, coz, área de serv,
e 3 bwcs
R$ 1.600 - R. Benjamin Constant - Loja comercial c/
aprox. 120m2 total sendo 1 sala, coz e bwc social
R$1.600 -R.SabiadoCampo-Chácarac/aprox.3444,50
m2 c/pomar, horta, possui casa c/ 3qtos (1 suíte), salade
jantar/estar, 2 bwcs, churrasq, e vagas de garagens
R$ 1.800 - R. Gumercindo Saraiva (fundos) - Casa co-
mercial c/ aprox. 120m2 útil sendo várias salas individu-
alizadas, coz, áreadeserv, despensa, 2bwcseestaciona-
mento na parte interior
R$2.000 - R. Apucarana - Cambé - Sobreloja residencial
c/ 4 qtos (2 suítes) c/ arms, 1 sala 2 amb. c/ arms e saca-
da, coz. planejada, área de serv, 4 bwcs, amplo espaço
externo coberto e salão comercial c/ 220m2
R$ 2.000 - R. Guaporé - Estacionamento c/ aprox. 600
m2 total sendo 1 sala, 1 bwc, 13 vagas cobertas e 10 va-
gas descobertas
R$ 2.200 Rod. Celso Garcia Cid - Dois terrenos com
aprox. 420m2 cada
R$ 3.500 Rua Guaporé - Salão comercial c/ aprox. 390
m2 total sendo 2 salões, 1 sala, cop, 2 bwcs e 2 vagas de
garagens
R$ 3.500 R. Fernando de Noronha - Salão comercial c/
aprox. 340m2útil, possuibwcevagasdeestacionamen-
to
R$ 8.000 Av. Juscelino Kubitscheck - Casa comercial c/
aprox. 544,19 m2 total sendo 4 qtos (2 suítes c/ hidro)
completo de arms, 5 salas, coz. c/ arms, lavand. c/ arms,
9 bwcs, 10 vagas de garagens e quadra esportiva
R$ 9.000 Av. Higienópolis - Salão c/ aprox. 450 m2 útil,
pé direito c/ 6metros, mezanino c/ 2 salar, 4 bwcs e ter-
reno nos fundos c/ dependência

LOCAÇÃO – BARRACÕES

R$ 1.950 - R. Caraíbas, Barracão c/ aprox. 287,03 m2
total, possui escritório, área de serv., e 1 bwc
R$2.200 - R. Angelina RicciVezozzo, Barracão comer-
cial c/ aprox. 200 m2, pé direito alto, o piso é reforçado,
portas de aço e 2 bwcs
R$ 2.600 - Av. Saul Elkind, Barracão c/ aprox. 238 m2
útil, possui bwc
R$ 3.000 - Av. Saul Elkind, Barracão c/ aprox. 296 m2
total, possui 2 bwc, copa e 3 vagas. Consulte unidades
R$3.000 - Av. Winston Churchil, Barracão c/ aprox.
210,88m2 total sendo 1 salão, 1mezanino e 1 bwc
R$ 3.400 - R. Rutilo - Barracão c/ aprox. 352 m2 total
sendo 3 salas, 1 escritório, copa e 1 bwc
R$3.800 - R.Grafitá - Barracão c/ aprox. 390m2 total c/
mezanino, copa e 2 bwcs
R$4.500 -BR369 , barracão c/ aprox. 665m2 total, com
doca, escritórios, copa, 2 bwc e espaço para estaciona-
mento
R$ 6.000 - Parque ABC, Barracão c/ aprox. 600 m útil,
piso reforçado, pé direito alto, escrit. c/ salas divididas,
wcs e pátio p/manobras
R$6.500,00 - Av. Duque de Caxias, Barracão c/ aprox.
525m2 útil, sendo salão, 2 bwcs sociais e estacionamen-
to
R$8.500,00 -R. Estoril, Barracão c/ aprox. 1.060m2útil,
sendo salas individualizadas, mezanino, copa c/ arms,
bwcs e estacionamento
R$ 9.000 - R. Antônio Piovesan, amplo barracão c/
aprox. 989 m2 total, pé direito alto, possui vários am-
bientes e fácil acesso para veículos grandes
R$11.000 -ParqueABC, Barracão comaprox. 1100m2,
refeitório, wc social
R$12.000 -R.WalterPereira, Barracão c/ aprox. 1889,9
m2 total sendo copa, 2 bwcs e 6 vagas de garagens pa-
ralelas

CLASSI-PRIVÉ

MASSAGEM

MASSAGEM(43) 3323-4187
LOCALDISCRETO.
COM2MASSAGISTAS.
cmc1831070

STILOSATENDIMENTOVIP
c/ novamassagista, 9 às 19
hrs, aceito cartão. Tel 43
3323-6938 cmc 151853-4

SOBRADINHO
Semana de Natal e Ano
Novo...Vem Pra Cá. www.
sobradinhomassagem
.com / Tel (43) 98433-1161.
cmc 1760378

LONDRYSEX.COM.BR
c/ estac. 3323-0356/3347-
5896, Thainá 99624-3991,
Jaqueline 99858-1142, Ni-
coli 98834-4842, Juliana
99950-6079, cmc 1845314

PREFEITURADOMUNICÍPIO DE LONDRINA
AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que está disponibilizada a li-
citação a seguir: Pregão Presencial Nº PG/SMGP-0001/2018,
objeto: registo de preços para eventual aquisição de materiais de
copa e cozinha. O editai poderá ser obtido através do site www.
londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo te-
lefone (43)3372-4395 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.
pr.gov.br.

Londrina, 02 de janeiro de 2019.
Luciana Leite BastosMonteiro – SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AAAA Associação Betel de Evangelismo e Missões,,,,

com sede nesta cidade, na Rua Piaui, 211- salas 28
– Edifício Mônaco – Centro, inscrita no CNPJ sob nº
72.219.207/0001-62, através de seu Presidente, CON-
VOCA por meio do presente edital, os membros funda-
dores e mantenedores da Associação Betel, para As-
sembléia Geral Ordinária, a rezalizar-se na sede da as-
sociação, no dia 26 de janeiro de 2019, às 09:00 horas
em primeira convocação e às 09:15 horas em segunda
convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia:
✓✓✓✓ Eleição para a diretoria e conselho fiscal para o biênio
2019 à 2020;
✓✓✓✓ Posse de diretoria e conselho fiscal para o biênio
2019 à 2020;
✓✓✓✓ Prestação de contas do biênio 2017 à 2018.

Londrina-Pr, 26 de dezembro de 2018.

ALCIDES JOSÉ DA COSTA FILHO
PRESIDENTE

PROMOÇÃOSÓR$50,00
www.londrysex.com.br Ka-
rol99903-2629,Gaby 99955-
7032, Gisele 99187-9533,
Luana 99875-6160. Tel (43)
3322-3726 Maranhão, 612,
cmc 1845314

NOVACASADEMASSAGEM
MASCULINA EMLONDRINA, DIS-
CRETO, ÁREA CENTRAL, ATEN-
DEMOSHOMENS, CASAIS, FETI-
CHES, DOMINAÇÃO E AFINS.
TEL(43) 98481-4479.cmc222.9102

MANIADEVOCÊ
Ele & Ela massagem que
não vai esquecer. (43)
3321-8077. cmc 1421115.

ALESSANDRALOIRA-24H
A partir de R$ 50. tbém aos
dom. Tel (43) 3324-0218
98415-9850w cmc 157622-4

JANAINA–R$50,00
Aceito cartão c/ chip,venha
conferir! Tel (43) 3344-3919
98498-5950 cmc 186178-6

PROMOÇÃO!!!
Atend. de 2ª a domingo até
às 22:00hs. tel (43) 3344-
4950 cmc 233791-6

MELMASSAGEM.COM.BR
ATEND. VIP, DAS 09:00 ÀS
22:00HS. DE SEGUNDA A
DOMINGO. TEL (43) 3322-
9912 OU 3324-3182 ou
3345-3807CMC185166-7

SARA
OLÁ HOMENS, VAMOS
DISTRAIRACABEÇA!
FAÇO VARIAS MASSA-
GENS EXOTICAS. Tel. (43)
9 8476-8905. cmc1571320

AV.DQDECAXIAS 3.114
C/ Sayuri-Julia-Isabela-Ana
Aline,08:00/20:00hs.Tel (43)
99808-0289 cmc 193144-0

BIA
Excelente Atendimento,
venha conferir. Tel (43)
3323-3446 cmc 191961-0

PRECISA-SEDEMOÇAS
Maiores 18anos, trabalhar
c/ massagem c/ moradia.
(43) 99948-7838. cmc 18336

PROMOÇÃOSÓR$60,00!
R. ALAGOAS, 282, porta vi-
dro, TOLDO VERMELHO.
(43) 3322-6245. cmc183140

PRODUTOS
ERÓTICOS

WWW.SEXSHOPLUXURIA.COM.BR
A MAIS DISCRETA E BARATA DE
LONDRINA E REGIÃO, VENHA
CONFERIR RUA SERGIPE, 911,
SOBRELOJA, SALA 05. DISK EN-
TREGA:TEL (43) 3344-4402.

PREFEITURADOMUNICIPIO DE NOVALONDRINA
EDITALRESUMIDO DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICANº.003/2018

01 –Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
02 – Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO no município, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho e Parecer
Técnico, que faz partes integrantes do Convênio nº 145/2018-SEIL e demais condições fixadas no
edital e seus anexos.
03 – DAABERTURADOS ENVELOPES e LOCALDE ENTREGA::::
As propostas e documentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes, deverão ser
entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado do Paraná, na Praça da matriz,
nº.261, no dia 22 de fevereiro de 2019 às 09:00 horário designado para abertura da licitação.
04 –As empresas interessadas, poderão obter cópia integral deste Edital à partir do dia 14 de janeiro
de 2019, no Site do Município (www:novalondrina.pr.gov.br) Portal da Transparência da Prefeitura
Municipal de Nova Londrina – PR
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVALONDRINA, ESTADO DO PARANÁ,

EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018.
OTÁVIO HENRIQUE GRENDENE BONO - Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 068/2018
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO.
OBJETO: O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de Médi-
cos Clínicos para atendimento ao Programa Saúde da Família, e também atendimento
Ambulatorial, sendo os serviços a serem executados na Unidade Básica de Saúde do
Município de Rancho Alegre com Recursos próprios e/ou vinculados do Ministério da
Saúde, em conformidade com as especificações que integram este Edital.
VALÓR MÁXIMO: R$ 259.859,40 (duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e
cinquenta e nove reais e quarenta centavos).
ENTREGA DOS ENVELOPES: À partir das 09h00m dia 03 de janeiro de 2018.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Um dia após o protocolo dos envelopes, ou quando
a Comissão Permanente de Licitação puder se reunir.
LOCAL: Prefeitura do Município -Unidade Compras / Licitação - Av. Brasil, 256,
Centro.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Rancho Alegre – Uni-
dade de Compras e Licitações dás 08:00m às 11:30m, e dás 13:30m às 16:30m, e
Portal Transparência do Município.
INFORMAÇÕES: Unidade Compras / Licitação - (43) 3540-1712
* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
EMISSÃO: 27/12/2018.

Rancho Alegre-PR, 27 de Dezembro de 2018.

Fernando Carlos Coimbra
Prefeito

MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16
Avenida Brasil, 256 – Centro – Fone (43) 3540 1311 - CEP 86290-000

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

MÍSTICOS

ATENÇÃO!!!
Fique atento com certos anúncios,
Trago gamado/amarrado, curo
qualquer doença, recebo após tra-
balho feito, trago ao seu pés a pes-
soa amada. Enfim, fique esperto !
São Charlatões querendo seu di-
nheiro e não fazemnada.

MÃECLARA
Resolvo qualquer tipo de
problema. Somente c/ hora
marcada.Tel43 3328-0435.

TEMPLODOSORIXÁS
Solucione seus Problemas Abra
Seus Caminhos entre o Ano Novo
LIVRE das negatividades, trabalhos
grátis pague só omaterial. Especia-
lista em casos de Amor Possível e
Impossível faço Forte Amarração
Definitiva do Amor, União de Ca-
sais, Afasta Rivais, separação inde-
sejáveis. Perdeu seu AMOR do dia
para a noite? NÃO se preocupe os
Orixás tem a solução Basta ter fé.
TratoSaúdeDepressão, Solidão.Fi-
lhos problemáticos, Problemas com
Justiça, Comércio, Empresa. La-
voura Sócio Olho grande, inveja se-
ja lá qual for Seu problema, ligue a
saberá a causa.Temos vários clien-
tes satisfeitos com meus trabalhos.
Consulta com Tarô, Búzios, Cartas
WHATSAPPTEL: (43) 99160-9231

EMPREGOS

OFERTAS DE
EMPREGOS

CONTRATA-SE:
* CHAPEIRO(A) / * COZI-
NHEIRA / * ATENDENTE
Das 15h às 23h c/ expe-
riência comprovada. Inte-
ressados (as) entregar cur-
rículo, R. Dez de Dezembro
1830 (dentro da rodoviária).
Restaurante Norte e Sul

CONTRATA-SE:
Professoras para berçario.
Contato: (43) 3322-0462 Li-
gar das 12:00 às 15:00hrs.

CONTRATA-SE
Técnico ou auxiliar de Enfermagem
para o período 12x36hrs, das 07:00
às 19:00 horas para cuidar de ido-
sos do sexomasculino.Enviar curri-
culum p/: R. Santa Clara, 165, cep
86027-590, Londrina-PR ou pelo e-
mail: larmariatereza@hotmail.com

CORRETOR (A)
Comissões + premiações
pelo seu desempenho
(sob avaliação).
Na Cruciol Imobiliária tem!!
Integre-se a nossa equipe.
Curriculumpara :
admvaga@cruciol.com.br

POLIDORAAUTOMOTIVA
2 vagas. Início imediato.
Com experiência. Fone:
(43) 99109-7900

EMPRESACONTRATA:
AUXDE SERVIÇOS GERA-
IS, ZELADORIA. COMPA-
RECER DAS 08:00 ÀS
12:00HR COM CURRICU-
LO. RUA: SENADOR NE-
REUS RAMOS 192 FALAR
COMALCIONE

GRÁFICACONTRATA
- ARTEFINALISTA
- IMPRESSORPARAMO4COR
- OPERADOR COLADEIRA -
BABYBINER
- OPERADOR P/ DOBRADEIRA
STALL
- OPERADOR P/ ALCEADEIRA
DE6GAVETAS
C/ EXPERIÊNCIA.E-MAIL P/:
graficaedcentral@yahoo.com.br

PRECISA-SEMECÂNICO
DE AUTOMÓVEIS COM
EXPERIÊNCIA.
FONE: (43) 99649-1147

PRECISA-SEGAROTAS
massagem masculina, c/
ou s/ exp, ótimos ganhos
diários. tel 43 3323-0356 /
98831-3728 cmc 184013-4

TELEVENDAS
Com experiência em pape-
laria. Enviar currículo para:
papelariaexclusiva@
sercomtel.com.br

VAGADEEMPREGOPARA
Mecânico / aux. mecânico
de empilhadeira, mecânico
diesel e demáquinas rodo-
viárias. Interessados enviar
currículo p/: cavalariequip
@sercomtel.com.br
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Assunto: Impugnação
De: Josiele Flama <jo.flamacs@gmail.com>
Data: 09/01/2019 17:18
Para: licitacao@cml.pr.gov.br

boia tarde 
segue em anexo a impugnação referente ao edital pregão presencial 01/2019.
fico no aguardo de confirmação de recebimento 

obrigada 

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexos:

08011000.PDF 9,5MB

Impugnação  

1 of 1 14/01/2019 14:55
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Assunto: Impugnação ao edital de pregão presencial nº 01/2019
De: Heloisa Ornelas <heloisa.c.ornelas@gmail.com>
Data: 09/01/2019 17:22
Para: licitacao@cml.pr.gov.br

Prezados

Encaminhamos a referida impugnação nos termos do subitem 70 cumulado com o subitem 58 do
edital do pregão presencial nº 01/2019.

Informamos ainda que já providenciamos o devido protocolo postal

Atenciosamente

Heloisa Ornelas
Advogada OAB/PR nº 81.583
99978-4622

Anexos:

Impugnação Londrina.docx 35,4KB

Impugnação ao edital de pregão presencial nº 01/2019  

1 of 1 14/01/2019 15:45
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.121.972/0001-22

Rua Guilherme Kantor, n° 311 — sala 1 — Centro
Sao Mateus do Sul — Pr CEP: 83.900-000 Tel: (42)3532-5844
e-mail: licitacao@tlamacs.com.br e engenhariagflamacs.com.br

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - ESTADO DO

PARANÁ.

A/C

LUIZ FERNANDO MORAES MARENDAZ

Pregão Presencial n2 01/2019

FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

devidamente inscrita no CNPJ sob n° 03.121.972/0001-72, com sede na Rua Guilherme

Kantor, 311, Centro, em São Mateus do Sul, PR, representada neste ato por seu sócio

gerente Nádio Maltauro Flaresso, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.590.050-9 e,

inscrito no CPF n° 850.410.419-20, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência,

com fundamento no Artigo 12 do decreto 3555/2000, do art. 4L, § 22 da Lei n2 8.666/1993

e item 70 do Edital do Pregão Presencial n2 01/2019, Processo Administrativo n2 62/2018,

interpor

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO, pelas razões de fato e direito abaixo

aduzidas:

1. DO EDITAL

Foi publicado o Edital do Pregão Presencial n° 01/20198, Processo Administrativo

n.9 62/2019, pela Câmara Municipal de Londrina, representada neste ato por seu Pregoeiro

Sr. Luiz Fernando Moraes Marendaz, em 02/01/2019, com a realização do referido certame

no dia 16/01/2019, com a abertura dos envelopes a partir das 09h15min, na sede da Câmara

Municipal de Londrina, situada â Rua Governador Parigot de Souza, n° 145, Centro Civic°

Bento Munhoz da Rocha Neto, Lodrina/PR, tendo o respectivo Pregão o objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA.

:ML DEM. 72 11/01/19-16111hin
FLAW.a e IQ 0 es mi
Nidlo IMMaro Flatess0

CFPF 60110411 .1)
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.121.972/0001-22

Rua Guilherme Kantor, n° 311 — sala 1 — Centro
São Mateus do Sul — Pr CEP: 83.900-000 Tel: (42)3532-5844
e-mail: licitacao@flamacs.com.br e engenhariaaflamacs.com.br

Ocorre que no texto da Seção X — Da Habilitação, subitem 50.1, há

ambiguidade na escrita, bem como ausência de indicação especifica do órgão expedidor,

culminando em ilegalidade face exigência excessiva a qual caracteriza a restrição indevida da

competitividade do presente certame, nos termos a seguir

2. DO DIREITO

2.1. DA TEMPESTIVIDADE

0 edital de licitação dispõe como prazo para apresentação das impugnações, nos

termos do item 70: "Até 5 (cinco) dias antes da data fixada para recebimento das

propostas".

Bem como a legislação do pregão, em seu Decreto regulamentador e a própria Lei

Geral de Licitações, art. 41, § 29, têm como previsão o prazo de 2 (dois) dias anteriores ao

recebimento das propostas:

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências

ou impugnar o ato convocatório do pregão. (Decreto 3555/2000)

Art. 41. [...] § 29 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de

licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em

concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite,

tomada de pregos ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal

comunicação não terá efeito de recurso.

Nesse mesmo sentido é a legislação federal in verbis:

Art. 39. 0 administrado tem os seguintes direitos perante a

Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

I- ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão

facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;

FLAMA co
SERVICOG LTDA.

taidio MaPAW) Flaressic

CPF ISED4104111 '.:0
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.121.972/0001-22

Rua Guilherme Kantor, no 311 — sala 1 — Centro
São Mateus do Sul — Pr CEP: 83.900-000 Tel: (42)3532-5844
e-mail: licitacao@flamacs.com.br e engenhariaAflamacs.com.br

ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a

condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos

neles contidos e conhecer as decisões proferidas;

Ill- formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os

quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;

IV- fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando

obrigatória a representação, por força de lei. (Lei Federal n° 9.784/1999,

G.N.)

Assim, vez que a sessão para recebimento e abertura das propostas dar-se-6 em

16/01/19, percebe-se que a presente impugnação é absolutamente tempestiva, devendo a

mesma ser analisada e julgada.

2.2. DO ACEITE DE RECURSOS VIA CORREIO

0 Edital, em seu subitem 58 preconiza o aceite das impugnações via fac simile ou

no e-mail, desde que as originais sejam protocoladas em até 3 (três) dias após o registro do

recebimento.

Bem como o entendimento unânime é que para quaisquer recursos protocolados, o

prazo é contado a partir da data de postagem:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO

ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR VIA POSTAL. LEI N. 8.742/93.

TEM PESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS.

1. Em se tratando de recurso administrativo interposto com fundamento

no art. 18 da Lei n. 8.742, de 7/9/93, o exame de sua tempestividade há

de levar em conta a data da respectiva postagem nos correios, sendo

irrelevante, para esse fim, a data de protocolo nas dependências do Órgão

Julgador.

2. Segurança concedida. (STJ. Primeira Seção - MS 12034, Relator Ministro

João Otávio Noronha, j. 27/06/2007, DJ 06/8/2007)

RAMA DONSTRUçÕE4
E SERVIÇOS LTDA.

WI° Maltaun, Flarrso

OPF 850410414,0
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CNPJ: 03.121.972/0001-22

Rua Guilherme Kantor, n° 311 — sala 1 — Centro
São Mateus do Sul — Pr CEP: 83.900-000 Tel: (42)3532-5844
e-mail: licitacao@flamacs.com.br e engenharia(&,flamacs.com.br

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO

ADMINISTRATIVO - RECEBIMENTO - POSTAGEM NO CORREIO DENTRO DO

PRAZO RECURSAL - TEMPESTIVIDADE - RECURSO PROVIDO.

(TRF-3, Primeira Turma, Relator Des. Federal Johonsomdi Salvo, j.

11/3/2008, DJ 17/4/2008)
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Modo qual, diante da tempestividade, envio via e-mail e pelos correios no

prazo indicado, requer-se a análise da presente impugnação a fim de dirimir os vícios a

seguir apontados.

2.3. DOS DOCUMENTOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

A Lei do Pregão n2 10.520/2002 prevê como documentos necessários para

habilitação, nos termos do art. 42, inciso XIII, o seguinte rol:

XIII - a habilitação far-se-6 com a verificação de que o licitante está em

situação regular perante a

Fazenda Nacional,

Seguridade Social,

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,

Fazenda Estadual,

Fazenda Municipal,

quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do

edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-

financeira;

0 mencionado rol é taxativo ante a simplicidade das contratações licitadas pela

modalidade pregão, inferindo-se a leitura da habilitação jurídica, técnica e econômico-

financeira, na parte final do presente artigo.

Nesse interim, o edital previu em seus itens 49 a 54 sobre a qualificação técnica a fim

de aferir se os licitantes reúnem as condições técnicas necessárias para a execução satisfatória

do objeto.

Mister salientar que mormente à necessidade da Administração Pública em contratar

com empresas qualificadas, não pode exigir excessos que inviabilizem a licitação.

Corrobora o entendimento supra a Súmula do Tribunal de Contas da União:

Súmula 272 do TCU: "No edital de licitação, é vedada a inclusão de

exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo

atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam

necessários anteriormente à celebração do contrato". (G.N.)

RAMA CONSTRUÇÕES

E sertwoe LTDA.
NAdio Molars* Flarceso

DPF 85041041g at
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Desta forma, imperioso rever o subitem 50.1, parte final, pois a Lei 7.102/1983

regulamentada pelo Decreto 89.056/1983 tratam de vigilância armada, a teor do art. 19 da

mencionada lei e art. 20 do decreto com teor idêntico, o qual transcreve-se:

Art. 19 - E assegurado ao vigilante:

I - uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular;

II - porte de arma, quando em serviço;

Ill - prisão especial por ato decorrente do serviço; [...] G.N.

E tratando do objeto da presente licitação, vigilância desarmada, desnecessário o

pedido de Autorização nos termos da citada lei, bastando que a atividade licitada seja parte

integrante do objeto social da empresa.

4. DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL

O Município de Cambe, nos termos do Código Tributário Municipal — Lei 454/83,

tem competência para regulamentar sobre Autorização de Funcionamento, alvará de licença,

referente as empresas sediadas em seu território.

Da mesma forma, os demais municípios detêm a mesma competência para

regulamentar e fornecer tal autorização de funcionamento.

Assim, considerando que a expedição do Alvará é de competência municipal, sendo

fornecido pelo Município sede da empresa licitante para fins de Autorização de

Funcionamento, bem como o referido documento deve vir acompanhado do quadro de

atividades informadas ao Município, inclusive referente Atividades de vigilância e segurança

privada, CNA 8011101; o Alvará basta para atender os interesses deste Ente Administrativo,

vez que a habilitação técnica encontra-se atendida. 

Insta repisar o art. 52, inciso XIII, da Constituição Federal, o qual preconiza sobre o

"livre exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações

profissionais que a lei estabelecer" e, face a ausência de regramento especifico acerca de

vigilância desarmada, requer a alteração do edital para constar:

50.1 Comprovante de Autorização de Funcionamento (Alvará expedido

pelo Município sede da empresa licitante) OU revisão de autorização de

funcionamento, concedido pelo Ministério da Justiça.

FLA..% CONSTRUÇOEb
E SERVIÇOS LTDA.

Naldko Wilbur° Flarcoso
CPF 85C4 ta4 :8;k
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Sanando assim as ilegalidades decorrentes do excesso de requisitos para

de 

2.5. DA RESTRIÇÃO INDEVIDA AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO

A Policia Federal para emissão da Autorização de Funcionamento requer:

Documentos/Requisitos necessários

Para vigilância patrimonial:

1. cópia ou certidão dos atos constitutivos e alterações posteriores,
registrados na Junta Comercial ou Cartório de Pessoa Jurídica;
2. comprovante de inscrição nos órgãos fazenclários federal, estadual e
municipal;
3. balancete, assinado por contador, que comprove a integralização do
capital social em no mínimo 100.000 (cem mil) UFIR, juntamente com os
documentos em nome da empresa que comprovem a efetiva transferência
dos bens ou recursos, como notas fiscais e documentos de propriedade de
bens móveis, emitidos por órgãos competentes, escrituras de imóveis e
recibos de depósitos ou transferências bancárias de valores;
4. cópia da Carteira de Identidade, inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas, Titulo de Eleitor e Certificado de Reservista dos administradores,
diretores, gerentes e sócios;
5. certidões negativas de registros criminais expedidas pelas Justiças
Federal, Estadual, Militar dos Estados e da União, onde houver, e Eleitoral,
relativamente aos sócios, administradores, diretores e gerentes, das
unidades da federação onde mantenham domicilio e pretendam constituir
a empresa;
6. memorial descritivo do uniforme dos vigilantes, mencionando apito
com cordão, logotipo da empresa, plaqueta de identificação,
acompanhado de fotografias coloridas, de corpo inteiro de frente do
vigilante devidamente fardado;
7. declaração das Forças Armadas e Auxiliares ou das DELESP e CV,
informando que o modelo de uniforme apresentado não é semelhante aos
utilizados por aquelas instituições;
8. fotografias das instalações físicas da empresa, em especial da fachada
demonstrando o nome e a logomarca da empresa e do local de guarda de
armas e munições;
9. cópia do documento de posse ou propriedade de, no minim, 01 (um)
veiculo comum para uso exclusivo da empresa, todos dotados de sistema
de comunicação, identificados e padronizados, contendo nome e logotipo
da empresa;
10. fotografia colorida do veiculo, demonstrando o nome e logomarca da
empresa, da frente, lateral, traseira e do sistema de comunicação veicular;
11. autorização para utilização de frequência concedida pelo órgão
competente ou contrato com prestadora de serviço;

FLAUA CONSTRUC/Xt,
E SERY1006 LTDA.

Nildks Mawr° Flareese
CPF 115C4134
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12. certificado de segurança;
13. comprovante de recolhimento da taxa de vistoria das instalações;

14. comprovante de recolhimento da taxa de expedição de alvará de

funcionamento da empresa de segurança.' (G.N.)

Ou seja, uma série de exigências onerosas para um atestado que possui vigência por

um curto lapso temporal, a serem despendidas sem a necessária certeza da contratação e

consequente recompensação pelo investimento.

Modo qual o TCU já se manifestou nesse sentido:

"0 art. 30 da Lei 8.666/1993 apresenta os limites para a comprovação da

qualificação técnica e veda expressamente, no seu § 5.°, exigências não

previstas na Lei que possam inibir a participação na licitação. Nesse sentido,

a jurisprudência desta Corte de Contas é de que a exigência de

comprovação da qualificação técnica deve ser pertinente e compatível com

o objeto da licitação ou da contratação direta e indispensável ao

cumprimento do objeto" (Acórdão 1.084/2011, Plenário, rel. Min. José

Múcio Monteiro).

Por fim, frisa-se o item 8 das exigências da Policia Federal: "fotografias das

instalações físicas da empresa, em especial da fachada demonstrando o nome e a logomarca

da empresa e do local de guarda de armas e munições;", de forma a repisar o entendimento

de que essa autorização sera considerada essencial no caso da prestação de serviços de

vigilância ARMADA, o que não é o presente caso.

Restringe-se assim o caráter competitivo da licitação em clara violação ao Principio

da Ampla Concorrência que rege os processos licitatórios e afronta igualmente as

determinações do TCU.

6. DA OMISSÃO DO ITEM 50.1

Por fim, da leitura do item 50.1, não se depreende ao certo se esta sendo requisitada

Autorização de Funcionamento confeccionado de forma simples OU a Revisão da Autorização

e essa última emitida pelo Ministério da Justiça.

Disponível em : http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/servicos/autorizacao-de-
funcionamento-de-empresa

FLAMAE SEFPACOC°N$TLRLC8
lo Makeuro Flamm°
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0 texto editalicio não menciona que ambas deverão ser emitidas pelo Ministério da

Justiça ou apenas a Revisão, gerando assim um prejuízo ao entendimento do senso comum e

culminando em possíveis distorções interpretativas face a falta de clareza no item apontado.

7. DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria:

A retificação do edital licitatório no item 50.2 para que a Autorização de

Funcionamento seja expedida pelo Município Sede da Empresa, face competência para

regulamentar a expedição de alvará de licença de localização.

Nestes termos,

Sempre respeitosamente

Aguarda Deferimento.

São Mateus do Sul, 09 de janeiro de 2019.

FLAMA STRUÇÕES RVIÇOS LIDA

Nád. Maltauro Fl resso

RAMA CONSTRUPOE8

setvic.06 I-TWL
Sidi° Mehmuro Filif0060

CPF ISSCit1:4 3 IL

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:3.6,luizfernando)  pag. 343 de 1732



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

Pregão Presencial nº 01/2019 - Processo Administrativo nº 62/2019
Objeto: Contratação de  empresa especializada  para  a  prestação de  serviços  de vigilância
patrimonial desarmada

1. Relatório

Trata-se  de  Pedido  de  Impugnação  ao  Edital  do  certame  em  epígrafe

oferecida  pela  empresa  FLAMA CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS  LTDA,  digitalizado  e

encaminhado via e-mail,  no dia 09/01/2019 às 17:18, sem a comprovação dos poderes da

pessoa que o assina.

Cumpre mencionar que, no mesmo dia, às 17:22, foi encaminhado um outro

e-mail,  subscrito  por  pessoa  diversa,  que  trazia,  aparentemente,  o  mesmo  documento  da

impugnação  como  anexo,  porém,  em  documento  aberto,  do  tipo  “.docx”.  Este  foi

desconsiderado para fins de análise pois o documento era editável e não continha assinatura.

A empresa tenta provar a tempestividade da impugnação apelando a uma

interpretação analógica do item 58 do edital – que permite o envio do recurso administrativo

do Pregão via e-mail, desde que os originais sejam protocolados em 3 dias – e afirma que o

envio postal do documento para protocolo na Casa já estava sendo providenciado.

Desse modo, no dia 11/01/2019 às 16:19, foi protocolizado na Casa, sob o

nº 72/2019, a via física do documento.

Informa a empresa que o objeto da impugnação é a exigência do item 50.11

do Edital do certame pelos seguintes fundamentos:

a) Afirma que “há ambiguidade na escrita, bem como ausência de indicação

específica do órgão expedidor, culminando em ilegalidade face exigência excessiva a qual

caracteriza a restrição indevida da competitividade do presente certame”.

b) Sustenta que a exigência do item 50.1 do Edital contraria o suposto rol

taxativo do inciso XIII do art. 4º da Lei 10.520/2002 e que a Administração não pode exigir

1 Nos seguintes termos: “50 Serão ainda exigidos, para fins de comprovação de requisitos adicionais e/ou
previstos em lei especial: 50.1 Comprovante da Autorização de Funcionamento ou Revisão da Autorização
de Funcionamento, concedido pelo Ministério da Justiça, nos termos da lei (Art. 14, I e 20 da Lei 7.102/1983
e art. 32 do Decreto n.º 89.056/1983).” D
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excessos que “inviabilizem a licitação”. 

c) Afirma que as normas nas quais se baseiam a exigência (a Lei 7.102/1983

e o Decreto 22.056/1983) tratam apenas de vigilância armada e como a licitação em questão é

para o serviço de vigilância desarmada, a exigência não seria aplicável.

d)  Alega  ainda,  considerando  que  os  Municípios  tem  a  atribuição  de

conceder alvarás para empresas sediadas em seus territórios, que o alvará de funcionamento

bastaria para atender a exigência do item 50.1 do edital do certame. Diante disso, propõe que

o referido item do edital seja relido da seguinte maneira: “50.1 Comprovante de Autorização

de Funcionamento (Alvará expedido pelo Município sede da empresa licitante) OU revisão de

autorização  de  funcionamento,  concedido  pelo  Ministério  da  Justiça”.  Note-se,  que  a

expressão entre parênteses foi sugerida pela empresa.

e) Argumenta ainda que há omissão na redação pois “não se depreende ao

certo  se  está  sendo  requisitada  Autorização  de  Funcionamento  confeccionado  de  formas

simples OU a Revisão de Autorização e essa última emitida pelo Ministério da Justiça”[sic] e

que “o texto editalício não menciona que ambas deverão ser  emitidas  pelo Ministério  da

Justiça ou apenas a Revisão, gerando assim um prejuízo ao entendimento do senso comum

[...]”.

Por fim, requer “A retificação do edital licitatório no item 50.2 [sic] para

que a Autorização de Funcionamento seja expedida pelo Município Sede da Empresa, face

competência para regulamentar a expedição de alvará de licença de localização.” Ao que tudo

indica, a empresa se refere, na verdade, ao item 50.1 do Edital.

2. Análise

Diante  do  exposto,  cumpre  analisar,  então,  a  (i)  admissibilidade  da

impugnação ao edital e (ii) o mérito da impugnação ao edital.

2.1. Admissibilidade da Impugnação ao Edital

Quanto à admissibilidade da impugnação, observa-se que ela foi apresentada

por  e-mail,  ainda  que  solicitando  a  aplicação  analógica  do  item  58  do  edital,  e

desacompanhada da prova dos poderes de seu subscritor. Ou seja, foi protocolizada na CML

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
, c

on
fo

rm
e 

a 
M

ed
id

a 
P

ro
vi

só
ria

 n
º 

2.
20

0-
2 

de
 2

4/
08

/2
00

1 
e 

a 
R

es
ol

uç
ão

 n
º 

12
0 

de
 0

4/
06

/2
01

8 
da

 M
es

a 
E

xe
cu

tiv
a 

da
 C

âm
ar

a 
M

un
ic

ip
al

 d
e 

Lo
nd

rin
a.

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

de
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
 d

a 
C

âm
ar

a 
at

ra
vé

s 
do

 li
nk

: h
ttp

://
w

w
w

1.
cm

l.p
r.

go
v.

br
/c

m
l/s

ite
/ti

pa
ut

en
tic

o.
xh

tm
l, 

in
fo

rm
an

do
 n

úm
er

o 
do

 p
ro

ce
ss

o=
16

30
4 

e 
o 

nú
m

er
o 

do
 d

oc
um

en
to

=
12

76
3

Assinado eletronicamente por:
-Mark Sandro Sorprezo de Almeida,Diretor Geral	 em 15-01-2019 às 15:23:32
-Miguel Angelo Aranega Garcia,Procurador Jurídico	 em 16-01-2019 às 18:18:15

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:3.7,luizfernando)  pag. 345 de 1732



apenas muito depois do prazo do item 70 e não trazia consigo a demonstração de que a pessoa

responsável pela apresentação do pedido teria os necessários poderes para fazê-lo em nome da

empresa.  Tais  fatos recomendam o não conhecimento como da petição apresentada como

impugnação.

Além disso, é incabível a interpretação analógica do item 58 aos casos de

impugnação pois aquela é uma disciplina específica para recursos administrativos no âmbito

do Pregão Presencial.

Entretanto,  diante  do  direito  de  petição  do  art.  5º,  XXXIV,  “a”2 da

Constituição  Federal  e  do  princípio  da  autotutela  administrativa  –  que  autoriza  que  a

Administração Pública reveja seus atos, seja por motivo de conveniência e oportunidade ou

com o intuito de sanar vício – é possível receber o pedido em questão como exercício do

direito  de  petição,  apto  a,  dependendo  de  seu  mérito,  provocar  a  revisão,  por  parte  da

Administração, de cláusulas do edital, sendo, pois, aqui se tende a concluir.

2.2. Análise do mérito da Impugnação ao Edital

Inicialmente, cumpre apresentar a exigência questionada e o seu fundamento

legal: dispõem o item 50 e o subitem 50.1 do Edital:

50 Serão ainda exigidos, para fins de comprovação de requisitos adicionais
e/ou previstos em lei especial:
50.1  Comprovante  da  Autorização  de  Funcionamento  ou  Revisão  da
Autorização de Funcionamento, concedido pelo Ministério da Justiça, nos
termos da lei (Art.  14, I e 20 da Lei 7.102/1983 e art. 32 do Decreto n.º
89.056/1983).

Como se vê, o próprio dispositivo editalício apresenta o seu fundamento

legal,  a  Lei  7.102/1983,  que  “estabelece  normas  para  constituição  e  funcionamento  das

empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores”, e o

Decreto n.º 89.056/1983, que a regulamenta.

Dispõem os arts. 14, inciso I  e 20, incisos I, alínea “a”, e X da referida lei:

Art. 14 - São  condições essenciais para que as empresas especializadas
operem nos Estados, Territórios e Distrito Federal:

2 Art. 5º: […]  “XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:  a) o direito de
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”
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I - autorização de funcionamento concedida conforme o art. 20 desta Lei; e
[…]

Art.  20.  Cabe ao Ministério  da Justiça,  por intermédio  do seu órgão
competente ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança Pública
dos Estados e Distrito Federal:
I - conceder autorização para o funcionamento:
a) das empresas especializadas em serviços de vigilância;
[…]
X  -  rever  anualmente  a  autorização  de  funcionamento das  empresas
elencadas no inciso I deste artigo.

Por sua vez, os §§ 1º e 7º do art. 32 do Decreto n.º 89.056/1983 dispõe:

Art. 32. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento
de Polícia Federal, autorizar, controlar e fiscalizar o funcionamento das
empresas  especializadas,  dos  cursos  de  formação  de  vigilantes  e  das
empresas que exercem serviços orgânicos de segurança. 
§  1º  O  pedido  de  autorização  para  o  funcionamento das  empresas
especializadas  será  dirigido  ao  Departamento  de  Polícia  Federal  e  será
instruído com: 
[… rol dos documentos exigidos]
§  7º  A  revisão  da  autorização  de  funcionamento  das  empresas  de
segurança  privada e  das  empresas  que  executam serviços  orgânicos  de
segurança  deverá ser requerida,  anualmente, a  contar da publicação da
autorização no Diário Oficial da União, mediante apresentação de:
[… rol dos documentos exigidos]

Além  disso,  a  matéria  é  regulamentada  pela  Portaria  nº

3.233/2012-DG/DPF, de 10/12/20123 da Polícia Federal que traz alguns dispositivos bastante

elucidativos:

Art. 1o A presente Portaria disciplina as atividades de segurança privada,
armada  ou  desarmada,  desenvolvidas  pelas  empresas  especializadas,
pelas  empresas  que  possuem  serviço  orgânico  de  segurança  e  pelos
profissionais que nelas atuam, bem como regula a fiscalização dos planos de
segurança dos estabelecimentos financeiros.
[…] 
§ 3o São consideradas atividades de segurança privada:
I -  vigilância patrimonial: atividade exercida em eventos sociais e dentro
de  estabelecimentos,  urbanos  ou  rurais,  públicos  ou  privados,  com  a
finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade
do patrimônio;
[…] 

Art.  2o  Para  os  efeitos  desta  Portaria  são  utilizadas  as  seguintes
terminologias:
I - empresa especializada: pessoa jurídica de direito privado autorizada a

3 Disponível  no  endereço:  http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-
orientacoes/portarias/portaria-3233-2012-2.pdf/view. 
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exercer  as  atividades  de  vigilância  patrimonial,  transporte  de  valores,
escolta armada, segurança pessoal e cursos de formação;
[…]

Art.  4o  O  exercício  da  atividade  de  vigilância  patrimonial,  cuja
propriedade  e  administração  são  vedadas  a  estrangeiros,  dependerá  de
autorização prévia  do DPF,  por  meio  de  ato  do  Coordenador-Geral  de
Controle  de  Segurança  Privada,  publicado  no  Diário  Oficial  da  União  -
DOU, mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: […].

Conforme se vê, a simples leitura da legislação de regência da atividade de

vigilância  patrimonial  esclareceria  a  situação.  Os dispositivos  citados  deixam claro  que o

exercício da atividade em questão depende de autorização prévia do Ministério da Justiça, por

meio da Polícia Federal, e que tal autorização deverá ser revista anualmente.

A exigência da comprovação da autorização de funcionamento e da revisão

de autorização de funcionamento pode ser incorporada ao edital porque a Lei 8.666/1993 em

seu art. 30, inciso IV dispõe: “A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

[…] IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.”

Desse modo, o requisito em questão faz parte da qualificação técnica da empresa.

Assim, o argumento de que a exigência é ambígua ou excessiva e que viola

o  “rol  exaustivo”  do  inciso  XIII  do  art.  4º  da  Lei  do  Pregão4 não  tem fundamento.  Em

primeiro lugar porque a exigência de autorização para operação das empresas de vigilância

patrimonial é cristalina na legislação de regência da atividade e, em segundo lugar, porque a

exigência do documento em questão é tratada como qualificação técnica pela Lei do Pregão.

A afirmação de que a  exigência do item 50.1 não se aplica à  vigilância

desarmada, mas apenas à vigilância armada também não tem fundamento. A lei de regência e

o decreto regulamentador não fazem nenhuma distinção. Além disso, a já citada Portaria nº

3.233/2012-DG/DPF, em seu art. 1º diz, explicitamente, que: “A presente Portaria disciplina

as atividades de segurança privada, armada ou desarmada, desenvolvidas pelas empresas

especializadas, [...]”.

Quanto  à  alegação  de  que  o  que  deveria  ser  exigido  é  o  alvará  de

4 Lei  10.520/2002: “Art.  4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e
observará as seguintes regras: […] XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em
situação regular perante a Fazenda Nacional,  a  Seguridade Social  e  o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso,  com a comprovação de que
atende  às  exigências  do  edital  quanto  à habilitação  jurídica  e  qualificações  técnica  e  econômico-
financeira”.
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funcionamento da empresa expedido pelo Município da sede e a sugestão de que o item 50.1

seja  relido  –  de  modo  a  considerar  como  se  estivesse  escrito  do  seguinte  modo  “50.1

Comprovante de Autorização de Funcionamento (Alvará expedido pelo Município sede da

empresa licitante) OU revisão de autorização de funcionamento, concedido pelo Ministério da

Justiça”  -  temos que esta  é  uma interpretação injustificada.  Isso porque a  autorização de

funcionamento e sua revisão anual são requisitos para o exercício da atividade de vigilância

patrimonial, conforme previsão específica da legislação de regência, notadamente o art. 14, I

da  Lei  7.102/1983,  e  mero  alvará  expedido  pela  municipalidade  não  tem  o  condão  de

substituir tal documento que deve ser expedido pelo Ministério da Justiça.

Por fim, quanto ao argumento de que há omissão na redação pois “não se

depreende ao certo se está sendo requisitada Autorização de Funcionamento confeccionado de

formas  simples  OU  a  Revisão  de  Autorização  e  essa  última  emitida  pelo  Ministério  da

Justiça”[sic], este também não se sustenta. Isso porque quando se interpreta a cláusula do item

50.1  do  edital  considerando  os  diplomas  normativos  ali  citados,  logo  se  percebe  que  a

autorização de funcionamento e a revisão de autorização de funcionamento são documentos

relacionados entre si (mais que isso, se pressupõem, afinal, só há a revisão de autorização

porque uma autorização de funcionamento foi concedida) e que são expedidos pelo mesmo

órgão.

Portanto, afastados argumentos apresentados pela impugnante, é imperioso

rechaçar a solução proposta de retificar o item 50.1 do Edital para incluir ali a aceitação de

alvará expedido pela municipalidade.

3. Conclusão

Diante  do  exposto,  decido  pelo  conhecimento  do  pedido  apresentado  como

exercício do direito de petição para, no mérito, negar o pedido de adequação/retificação do item 50.1

do edital, mantendo-o integralmente.

Londrina, 14 de janeiro de 2019.

Mark Almeida

Diretor-Geral

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Respostas aos questionamentos ao edital

Ref: Pregão Presencial 01/2019

Objeto: Compilação de respostas a questionamentos sobre o Pregão encaminhados via e-mail.

I.  Respostas aos questionamentos da empresa Intersept

1. “Qual empresa executa os serviços atualmente?”

Resposta: Atualmente  é  a  empresa PROSIGA - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

LTDA.

2. “Os Postos 12x36 farão intervalo para refeições ou termos que cotar intrajornada nas planilhas de

custos?”

Resposta: O intervalo intrajornada para os postos 12x36 deverá ser cotado.

3. “Será necessário o fornecimento de algum equipamento?”

Resposta:  Os  equipamentos  e  materiais  necessários  estão  descritos  na  Seção  VI  do  Termo  de

Referência do Edital do Pregão Presencial nº 01/2019.

4. “Os  postos  de  8  horas  compreendidos  das  1130  ás  20:00hs  farão  intervalo  de  01  hora  para

refeição?”

Resposta: Sim, a definição da carga horária no posto já inclui intervalo de 30min conforme disposto

no item 5 do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº 01/2019.

5. “Quanto  aos  valores  máximos  mensal  de  R$  61.109,87  e  anual  de  R$  733.318,44  ja  estão

computados o valor de R$ 89.279,52 referente a horas extras sob demanda?”

Resposta: O item 2 do edital “O preço máximo da presente licitação [...] corresponde à soma do preço

máximo total para os serviços definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o valor estimado referente

à  previsão  de horas  extras  anuais  e  da  previsão  de demanda  extraordinária  de  pessoal,  conforme

definido nas Seções IV e V do Termo de Referência”. Por sua vez, o subitem 2.2 dispõe: “O preço

total da contratação será formado pela soma da proposta da empresa Contratada com o valor das horas

extras estimadas obtido pela Contratante a partir da Planilha de Custos e Formação de Preços final

apresentada pela Contratada”.
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Desse modo, não é necessário apresentar “proposta” de horas extras, mas apenas para o serviço de

vigilância, observando-se o máximo definido na tabela do subitem 2.3 do Edital.

Assim, respondendo ao questionamento, não, o valor de R$ 89.279,52 não está computado no valor

anual  de R$ 733.318,44.  Na verdade,  ambos são somados para totalizar o  preço máximo de  R$

822.597,96 indicado no item 1 do Edital.

6. “Para preenchermos nossa proposta será obrigatório incluir o valor de horas eventuais ou somente o

valor dos posto de vigilância conforme planilhas disponibilizadas?”

Resposta: O item 2 do edital dispõe: “O preço máximo da presente licitação [...] corresponde à soma

do preço máximo total para os serviços definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o valor estimado

referente  à  previsão  de  horas  extras  anuais  e  da  previsão  de  demanda  extraordinária  de  pessoal,

conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência”. Por sua vez, o subitem 2.2 dispõe: “O

preço total da contratação será formado pela soma da proposta da empresa Contratada com o valor das

horas extras estimadas obtido pela Contratante a partir da Planilha de Custos e Formação de Preços

final apresentada pela Contratada”.

Desse modo, não é necessário apresentar “proposta” de horas extras, mas apenas para o serviço de

vigilância, observando-se o máximo definido na tabela do subitem 2.3 do Edital.

II. Respostas ao questionamento da empresa Segplus

1. [Considerando itens 4 e 4.1 do Termo de Referência] “Existe realmente a eventualidade de serviços

aos  sábado?  [sic]  Visto  que  a  apuração  das  planilhas  no  montante  de  benefícios  de  VALE

ALIMENTAÇÃO e VALE TRANSPORTE é por dia trabalhado, demandaria a informação precisa,

para que haja forma correta de inserção na planilha de custos.”

Resposta: As 4 horas restantes serão distribuídas ao longo da semana, de segunda a sexta-feira.

Londrina, 14/01/2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Pregoeiro

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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E Force

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Sua vida mats segur a

Pelo presente instrumento particular/público de procuração a
OUTORGANTE: FORCE VIGILANCIA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. 02.601.159/0001-97 e Inscrição
Estadual ISENTA, com sede na Av. Presidente Arthur da Silva
Bernardes, 85 - Bairro Seminário - Curitiba - PR, representada neste ato
por sua sécia administradora a Sr. Jefferson Marques de Quadros,
separada judicialmente, portadora do CPF 456.683.379-87 e RG
3.169.864-2 SESP PR, residente sito a rua Rio Grande do Sul, 290 em
Curitiba, nomeia e constitui seu bastante procurador o OUTORGADO —
Roberto Pereira Jorge, portador do CPF 322.108.099-91 e RG 552003
SSP/DF, divorciado, residente sito a Rua Pero Vaz de caminha, 45 -
Londrina — PR.

FIM ESPECIAL: Representá-lo junto a CAMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA - para participar da licitação Pregão Presencial n°. 01/2019 —
Processo Administrativo n° 62/2018

PODERES: Assinar requerimentos, declarações, atas, termos de
compromisso, termos de responsabilidade, contratos, propostas de preços,
recorrer administrativamente de resultados ou renunciar esse direito,
impugnar recursos, receber intimações, negociar preços diretamente com
o pregoeiro, formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, para o completo desempenho do
presente instrumento de procuração.

Curitiba, 14 de janeiro de 2019. \

Curitiba Ponta Grossa Londrina Cascavel Foz do Iguaçu
Av. Presidente Arthur Av. Ernesto Vilela, 3015 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 387 Rua Vol. da Patna, 1444 Av. Pedro Basso, 661
da Silva Bernardes, 85 Nova Rússia - 84070-000 Jardim Lolata - 86039-190 Centro - 85812-160 Centro - 85863-756

Seminário - 80320-300 42 3227 5946 43 3356 5787 45 3038 1908 45 3029 1881
41 3778 8570
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Force
Sua 'aria !gals segura

15011001 : 2015

BUREAU VERITAS
Cartlfution

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Comissão Permanente de Licitações
Rua Governador Parigot de Souza, 145— centro Cívico Bento Munhoz da
Rocha Neto — Londrina PR
Pregão Presencial n° 01/2019 — Processo Administrativo n°62/2018

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, autorizo (amos) o Sr. Roberto Pereira Jorge, portador da
Carteira de Identidade RO n°. 552003 — SSP - DF, a participar do procedimento
licitatório supra referenciado, na qualidade de representante de nossa
Empresa. Outorgo (amos) à pessoa supramencionada amplos poderes para
praticar todos os atos inerentes ao certame licitatório na modalidade Pregão
Presencial N°01/2019. Estou (amos) ciente (s), de que responderei (emos) em
Juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser
praticados por este nosso Representante Legal.

Curitiba PR, 14 de janeiro de 2013

Assinatura do Diret r Øu Representante Legal

Nome: Jefferson Marques de Quadros/
RG: 3.169.864-2 SESP/PR — CPF 456.683.379-87
Cargo: Diretor
Com relação a empresa licitante: Sócio Diretor
Endereço: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 85— Curitiba-PR
Telefone: 041.3778.8570 - Fac-símile: 041.3778.8587
Endereço eletrônico: force@forcevigilancia.com.br
Com relação a este Representante Legal:
Endereço: Rua Alferes Angelo Sampaio, 2808 — Apto 401 — Curitiba - PR
Telefone: 041.3778.8570 - Fac-símile: 041.3778.8587

Curitiba Ponta Grossa Londrina Cascavel Foz do Iguaçu
Av. Presidente Arthur Av. Ernesto Vilela, 3015 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 387 Rua Vol. da Patria, 1444 Av. Pedro Basso, 661
da Silva Bernardes, 85 Nova Russia - 84070-000 Jardim Lolata - 86039-190 Centro - 85812-160 Centro - 85863-756

Seminario - 80320-300 42 3227 5946 43 3356 5787 45 3038 1908 45 3029 1881
41 3778 8570

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.1,luizfernando)  pag. 354 de 1732



Selo DigItai NI° .zhLrn xHh DKqqx

er—VaDefe—esse selo •/ arp
.-K,Fr ,Rec2rheyo por seme m ¡de JEFFE SON MARQUES DE

Vt. Ao ROS. (SS1 Dou é Cu itaa-PR 4 de janeiFo de 2019
........._--

- u —...Verdade .1

..441111,01114 ,IreAlk
Emolamontos.R.14,19 ' C Z1.73). Seca Nato RS010
Lam Cos' Ft$1 F DEN: RS020 Total. RS6.24

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.1,luizfernando)  pag. 355 de 1732



A1/4
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Comissão Permanente de Licitações

Rua Governador Parigot de Souza, 145 —

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto — Londrina PR

Pregão Presencial n°01/2019 — Processo Administrativo n°62/2018

Force
Sua vide mais seguraE

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa Force Vigilancia Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional

das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n2. 02.601.159/0001-97, para

fins de participação no Pregão Presencial n2 01/2019 realizado pela Câmara Municipal de

Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 42, inciso VII da Lei 10.520/2002, que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as disposigh'es do Edital do

Pregão Presencial n2. 01/2019 e seus Anexos.

Curitiba PR, 14 de janeiro de 2019

Jefferson Marq de Quadros

RG: 3.169.864-, SESP/PR

CPF 455,688.379-87

Diretor

v

Curitiba Ponta Grossa Londrina Cascavel Foz do Iguaçu
Av. Presidente Arthur Av. Ernesto Vilela, 3015 Rua JUlio Cesar Ribeiro, 387 Rua Vol. da Patna, 1444 Av, Pedro Basso, 661

Centro - 85812-160da Silva Bernardes, 85 Nova Rússia - 84070-000 Jardim Lolata - 86039-190 Centro - 85863-756
Seminario - 80320-300 42 3227 5946 43 3356 5787 45 3038 1908 45 3029 1881
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FORCE VIGILÂNCIA LTDA.
DECIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ/MF ne 02.601.159/0001-97

ADRIANA APARECIDA DE QUADROS, brasileira, separada judicialmente, maior,
nascida em 19/12/1968, natural de Ponta Grossa, portadora da Carteira de Identidade
RG 4.442.200-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Publica Instituto de
Identificação do Parana e CPF 701.070.419-87, residence e domiciliada na Rua Nunes
Machado, 422, Apto. 202, Bairro Rebouças, CEP 80250-000, Curitiba - PR, JEFFERSON
MARQUES DE QUADROS, brasileiro, separado judicialmente, maior, nascido em
17/09/1962, natural de Tomazina - PR, portador da Carteira de Identidade RG
3.169.864-2, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Publica Instituto de
Identificação do Parana e CPF 456.683.379-87, residente e domiciliado na Rua Nunes
Machado, 422, Apto. 202, Bairro Rebouças, CEP 80250-000, Curitiba - PR, sécios e
componentes da empresa que gira sob denominação de FORCE VIGILÂNCIA LTDA,
corn sede e foro à Av. Presidente Arthur da Silva Sernardes, 85, Bairro Seminário, CEP
80.320-300, Curitiba - PR, com Contrato Social Arquivado no Cartório de Registro
Civil das Pessoas Jurídicas de Ponta Grossa - Pr sob no 151.463, do protocolo a - 11
Reqt° sob no 1877 do livro A-4 em 26/06/1998, primeira alteração contratual
arquivada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Ponta Grossa- Pr sob
n°162.726, do protocolo a -13 A.V sob no 1877 do livro A-4 em 28/12/1999, segunda
alteração contratual arquivada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de
Ponta Grossa -Pr sob no 170.219, do protocolo a -14 A.V sob no 1877 do livro A-4 em
14/09/2000, terceira alteração contratual arquivada no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos Privativo de Ponta Grossa- Pr sob no 187.046, do protocolo a -
17 registro sob no 1877 do livro A-004 em 17/01/2001, quarta alteração contratual
arquivada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Ponta Grosso - Pr sob
ri° 189.682, do protocolo a - 17 sob no 1877 do livro A-004 em 14/05/2002, quinta
alteração contratual arquivada no Cartório de Registro Civil das Pessoas jurídicas de
Ponta Grossa - Pr sob no 192.540, do protocolo a- 18 sob no 1877 do livro A-004 em
18/09/2002, sexta alteração contratual arquivada no Cartório 1° Oficio de Registro de
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Ponta Grossa - Pr, protocolado no L° A
21, sob n° 207.453, registrado no Lo A 4129 sob no 1877 AV em 28/07/2005, sétima
alteração contratual arquivada no Cartório 10 Ofício de Registros de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas de Ponta Grossa - Pr, protocolado no L° A 21, sob no
209.271, registrado no Lo A 4130 sob n° 1877 AV em 22/02/2006 e oitava alteração
contratual arquivada no Cartório 10 Ofício de Registros de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas de Ponta Grossa - Pr, protocolado no L0 A41, sob no 216.428 e
registrado sob no 1.877 em 21/12/2007, nona alteração contratual arquivada no
Cartório 10 Oficio de Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Ponta
Grosso - Pr, protocolado no Lo A 50, sob no 223.186 e registrado sob n° 1877 em
02/10/2009, décima alteração contratual arquivada no Cartório IQ Ofício de Registros
de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Ponta Grossa - Pr, protocolado no Lo A
50, sob n°223.435 e registrado sob no 1877 em 30/10/2009 e no Cartório 10 Oficio de
Registro de Títulos e Documentos e Pessoas jurídicas de Curitiba - Pr, protocolado no
Lo A sob o n.° 18374 e microfilmado sob o xi.° 984921 em 04/11/2009, décima
primeira alteração contratual arquivada no Cartório 10 Oficio de Registro de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas de Curitiba- Pr, protocolado no Lo A sob o rto 18374
e microfilmado sob o n.o 1,017.753 ern 24/10/2011 e décima segunda alteração
contratual arquivada no Cartório 1° Oficio de Registro de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas de Curitiba Pr , protocolado no Lo A sob o ro° 18374 e microfilmado
sob o n.o 1.027.872 em 15/05/2012, resolvem por este instru anicular, alterar
e consolidar seu Contrato Social, conforme as clausulas seguiu

2' OFICIO
Registro de
RagL5tro Dvi
Rua Mal. Dead
Pone: (01) 322

Documento:
_5.30as Juridica5o, 320 - Sala 50z905 - Curitiba - pç

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.1,luizfernando)  pag. 358 de 1732



FORCE VIGIIANCIA LTDA.
DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ/MF n° 02.601.159/0001-97

Cláusula Primeira: Inclui-se ao objeto social da empresa o serviço de segurança pessoal.
Cláusula Segunda: Altera-se a administração da sociedade que a partir desta data passa a ter aseguinte redação: A administração da Sociedade compete aos sócios quotista ADRIANAAPARECIDA DE QUADROS e JEFFERSON MARQUES DE QUADROS, já qualificados, cabendo-lhestodos os poderes necessários para individualmente administrarem os negócios sociais com aclausula "ad negotia", observado o disposto neste instrumento, podendo ainda representar asociedade judicial ou extrajudicial, neste caso com a cláusula "ad judicia et extra", bem cornopraticar todo e qualquer alto de administração no interesse da sociedade.

Clausula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: ik vista da modificação ora ajustada,os sécios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornandoassim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivoe passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de FORCE VIGILÂNCIA LTDA, comsede a Av. Pres. Arthur Bernardes, 85, Seminário, CEP 80.320-300, Curitiba - PR.

Cláusula Segunda: A sociedade tem por objeto a prestação de serviços dc vigilância armada edesarmada a estabelecimentos financeiros e a outros estabelecimentos, públicos ou privados,rnonitoramento de alarmes, serviços de escolta armada e segurança pessoal.

Clausula Terceira: 0 prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado e o início dasatividades foi em 01.07.1998.

Clausula Quarta: Capital Social: 0 capital social da Sociedade, totalmente subscrito eintegralizado, é de R$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil Reais) dividido em 611.000(seiscentos eonze mil) quotas, com o valor nominal de R$ 1,00 (uni Real) cada uma, assim distribuído entre ossocios:

sócros QUOTAS I % CAPITAL TOTAL (R$)ADRIANA APARECIDA DE QUADROS 604.890 99 RS 604 890,00JEFFERSON MARQUES DE QUADROS 6.110 01 R$ 6.110.001
RS 611.000,00

TOTAL  611.000 100

Parágrafo Único: O modo de integralizacão das quotas sociais 6. realizado a vista, de formasimultânea por ambos os sócios e realizado em moeda corrente deste pats, observado o disposto noartigo 1.004 e seguintes da Lei 10496/2002.

Clausula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceirossem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preçodireito de preferência para a sua aquisição se pastas à venda, formalizando, se realizada a cessãodelas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todosrespondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme preceitua o artigo 1.052da Lei 10406/2002.
- ••••

PatigrafaUnico: Os sõcios não responderão subsidiariarnente pelas obrigações ciais conformeenaelece o artigo 1054 c/c o Artigo 997, VIII, rya C go Civil - Lei nil 10.406
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Clausula Sétima: A sociedade poderá abrir filiais no pais e no exterior e a transferência ou cessãode quotas, a qualquer titulo, devera sempre respeitar a mesma proporção do número de quotas
pertencentes a cada sócio na data da ocorrência.

Parágrafo Primeiro: Os sArios tern o direito de preferência entre si, na aquisição das quotas sociaisem relação a terceiros estranhos ã sociedade.

Parágrafo Segundo: O terceiro estranho a sociedade poderá ingressar se observado o direito de
preferência dos demais sócios e ainda, se adquirir tambem as quotas sociais de outros sócios queeventualmente não concordem com o seu ingresso e não possuam meios para adquirir as quotasofertadas.

Cláusula Oitava: Caso algum sócio tenha suas quotas sociais penhoradas e não promova a baixa daconstrição dentro de 90 (noventa) dias, os demais skim poderão adquiri-las na proporção de suasparticipações societárias, pelo preço da avaliação apontado na constrição judicial, mediantedeposito em favor do juízo em que se processar a execução.

Parágrafo Único: Caso o sócio retirante em razão desta clausula se recuse a assinar a respectivaalteração de contrato, o comprovante de deposito do valor das quotas em favor do juizo da
execução, acompanhado de comprovação da penhora das quotas, servirá para fundamentar aalteração contratual junto ao Registro Público das Empresas.

Cláusula Nona: A administração da Sociedade compete aos sócios ADRIANA APARECIDA DE
QUADROS e JEFFERSON MARQUES DE QUADROS, já qualificados, cabendo-lhes todos os poderesnecessários para individualmente administrarem os negócios sociais com a cláusula "ad negotia",observado o disposto neste instrumento podendo ainda representar a sociedade judicial nu
extrajudicial, neste caso com a clausula "ad judicia et extra", bem como praticar todo e qualqueralto de administração no interesse da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Todos os documentos que criem obrigações para a Sociedade, diferentes daatividade mercantil definida no objeto social, ou desonerem terceiros de obrigações de qualquervalor para com a sociedade deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a mesma, serassinado pelo administrador, ou dele se obtenha por escrito a anuência.

Parágrafo Segundo: E vedado ao sócio (administrador) obrigar a sociedade em negócios estranhosao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder emseu nome avais, finanças ou outras garantias que não sejam necessárias h praticar consecução doobjeto social, ou ainda alienação de seu bens moveis, imóveis e equipamentos, sem a anuência dossécios que represente a totalidade do capital social.

Parágrafo Terceiro; Fica aberta a possibilidade de a qualquer momento os sócios admitirem umadministrador estranho ao contrato social para administrara sociedade.

Clausula Décima: Todos os sócios e administradores da sociedade, declaram-se nesta ocasiãodesimpedidos de exercer a atividade mercantil nos termos da legislação aplicável, não estandoincursos em pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crimefalimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,4614ra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrência, contra as.relações de consumo, a fé publica ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira: Cada quota dará direito a um vo o as debb ¶a ties sociais, as quaisserão tomadas sempre por maioria de votos, podendo o instrumento corn ondente ser assi
2.) F1CÍO Dairk --
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apenas pelos sócios que juntas reúnam a maior parte do capital social da Sociedade, inclusive noque se refere As deliberações sobre exclusão de sócio da Sociedade.

Clausula Décima Segunda: As deliberações dos sócios ocorrerão a qualquer tempo, através demanifestação escrita que assim poderá constituir-se diretamente em alteração do contrato social seunânime a decisão, caso contrário, sera obrigatória a realização de no minima uma reunião anualobservado ern especial os artigos 1.071 e 1.078 da Lei 10406/2002.

Parágrafo Primeiro: Sera admitida a convocação dos sócios para reunião ou se for o caso,assembleia, por qualquer meio que possa produzir comprovação, respeitando o prazo deantecedência minima de 08 (oito) dias.

Parágrafo Segundo: A convocação para a reunião, seja qual for o seu meio, conterá no minima, adata, local e hora da realização da reunião, bem como a ordem do dia.

Parágrafo Terceiro: Será utilizado o critério geral de 2/3 dos votos para decisões societárias, masna omissão deste contrato terá observado o quorum minima legal estabelecido no artigo 1.076 daLei 10.406/2002.

Cláusula Decima Terceira: A transformação da Sociedade Anônima também poderá serdeliberada pelos sécios que juntos reúnam 3/4 do capital social da Sociedade.

Cláusula Décima Quarta: A retirada, morte ou incapacidade de qualquer dos sócios não acarretaráa dissolução da Sociedade, podendo o autor da herança ser substituído por seus herdeiros ourepresentante legal em ate 180 (cento e oitenta dias).

Parágrafo Único: Pela não observância do prazo acima, na impossibilidade ou mesmo renúncia dodireito do ingresso dos herdeiros na sociedade, os haveres do sócio retirante falecido ouincapacitado serão pagos a seus sucessores, ou a quem de direito, com base em balanço especial daSociedade levantado para esse fim, que deverá ser realizado dentro do exercício anual em queocorrer o fato, sendo o valor apurado, pago ern parcelas que poderão ser anuais ou mensais, desdeque não excedam a 2 (dois) anos, porém condicionados sempre a existência de resultado positivo(lucro), uma vez que não pode a situação de sucessão em si, inviabilizar a continuidade do negócio.

Clausula Decima Quinta: Sera admitida a exclusão de sócio minoritário em caso de justa causacomprovada através de atos que acarretem prejuízos ou mesmo concorrência negocial para corn aprópria sociedade, caso em que será obsetNado o procedimento disposto no parágrafo único dacláusula anterior para a apuração de haveres.

Clausula Décima Sexta: 0 exercício social começara em 1g de janeiro e terminara em 31 dedezembro de cada ano, ocasiões em que serâo elaboradas as demonstrações financeiras previstasem Lei e os lucros apurados terão a destinação determinada pelos sécios nesse contrato ou pordeliberação oportuna e os eventuais prejuízos, serão acumulados para compensação em exercíciosfuturos, considerando que todos os sócios participam nos lucros e nas perdas da sociedade.

Parágrafo Único: Retiradas extraordinárias a titulo de adiantamento deverão ser previamenteautorizad,asat;avós de reunião dos sécios e por decisão unânime.

usula.:Nqima Sétima: Nos quatro meses seguintes ao término do exercfcio social, os sóciosdeliberarão sobre as cunta e designara(ao) administrador(es) quan o o Casa
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Cláusula Decima Oitava: Havendo lucro ao final do exercício, esse sera distribuído entre os séciosem divisão proporcional ou nap ao capital social investido.

Parágrafo (Juice: Excepcionalmente, a sociedade por deliberação unanime dos sócios poderátambém levantar balanços semestrais, intercalares ou mensais e corn base nos mesmos, distribuirlucros,

Cláusula Decima Nona: Pelos serviços que prestarem a sociedade, os administradores poderãoreceber a titulo de remuneração 'Pró-labore', quantia mensal a ser fixada mas ate os limites dededução fiscal previstos na legislação do Imposto de Renda, a qual sera levado a conta de despesasgerais.

Cláusula Vigésima: A sociedade opta pela regência up etiva pela Lei das sociedades anônimaspara a solução das omissões contratuais.

Cláusula Vigésima Primeira: Para eventual propositura e qualquer ação ou procedimento entre ossécios ou deles contra a sociedade, fica eleito o foro da cidade de Curitiba - PP, com renunciaexpressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja ainda que venha ocorrer mudanças dedomicilio de qualquer dos quotistas.

E por terem justo e contratado, lavram datam e assinam juntamente com dues testemunhas opresente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor: *gando-se fie ente por si e seusherdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.
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Grupo Intersept

UMA SOLUÇÃO DURADOURA COM UMA GRANDE RELAÇÃO CUSTO/BENEFICIO.

ANEXO II— CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. 01/2019

Através da presente, autorizo o Sr. EVALDO PEREIRA COUTINHO, portador da
Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. 3.761.033-0, e inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 498.951.509-97 a
participar do procedimento licitatório acima referido, na qualidade de representante
de INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o
n°. 08.282.615/0001-60.
Para tanto, outorgo a pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar
todos atos inerentes ao pregão Presencial n° 01/2019.
Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por todos os
atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

Curitiba, 09 de Janeiro de 2019.

Procurador
Nome: Luis Carlos Batista Ribas
RG:9.992.190-0
CPF: 058.242.319-82
Cargo: Diretor Comercial

Caroline Mainardes Alves

dos Santos Cerbelo
Escrevente

Serviço Distrital do Uberaba
Avenida Senador Salgado Filho 2368• Guabirotuba - Curitiba- PR- CEP 81510-0001 Tel: (41) 3371-2100

SELO: rzwFp.14C5a.v5TE•7 - Itivtx.SELdC
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: 1.111 CARLOS BAT'S 7A RIBAS

do que dou TS.

00212762(001- 199 179) C

site: http:!/www.cartonioubernoa.com.br e-mail: sadorio@cartoriouberaba.combr

Intersept Vigilância e Segurança Ltda
CNPJ 08.282.615/0001-60

Rua: Dom João VI, 299 — Cajuru — 82900- 150 — Curitiba Pr
www.intewt.com.br telefone: (41) -3266-9581
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INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
CNPJ 08.282.615/0001-60 NIRE— 412.057.772-72

Décima Terceira Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

1) FERNANDO HENRIQUE RIBAS, brasileiro, maior, casado, empresario,
nascido em Marmeleiro-PR, no dia 09/02/1974, portador da cédula de
identidade civil R.G. n° 7.870.413-6 SSP-PR e CPF 853.826.639-04,
residente á Rua das Figueiras, 213 Alphaville, Pinhais PR CEP 83.327-
205. e

2) INTERSEPT HOLDING LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 27.370,324/0001-
78, com sede e foro na Rua Antonio Meirelles Sobrinho, n° 25, sala 12, 10
andar, CEP: 82900-240, Curitiba-PR, com contrato arquivado na Junta
Comercial sob o NIRE n° 41208533251, representado por FERNANDO
HENRIQUE RIBAS, sócio administrador portador da cédula de identidade
civil RG n°7.870.413-6 SSP-PR, e CPF sob n°853.826,639-04.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada INTERSEPT VIGILANCIA E
SEGURANÇA LTDA, com sede e foro a Rua Dom João VI, 279, Cajuru, Curitiba -
PR, cep 82.900-150. com contrato primitivo arquivado na JUCEPAR sob NIRE no.
41.205.777.272 em 31/08/2006, portadora do CNPJ 08.282.615/0001-60, resolvem
consolidar o contrato social primitivo de acordo com as cláusulas seguintes. (art.
997,1— CC 2002)

CLAUSULA PRIMEIRA: RERRATIFICAÇÂO DE CLAUSULA: altera-se a descrição
da alteração registrada em 19/01/2018 sob número 20177412968 protocolo
177412968 de 21/12/2017, aonde le "SAIDA E ENTRADA DE SÓCIOS: Retira-se
da sociedade o sócio GILCIRAN PROCOTE CADOR, vendendo as 20.000 quotas
integralizadas que possuem pelo valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais), ao custo de
R$1.00 (urn real) cada, e o sócio FERNANDO HENRIQUE RIBAS vende as
1.960.000 quotas integralizadas que possue, ficando com 20.000 quotas, pelo valor
de R$ 1.960.000,00 (um milhão novecentos e sessenta mil reais) ao custo de
R$1,00 (um real) cada, para a empresa INTERSEPT HOLDING LTDA inscrita sob o
CNPJ: 27.370.324/0001-78 e sob o NIRE: 41208533251 com sede e foro na Rua
Antonio Meirelles Sobrinho 25 sala 12— 1° andar, Bairro: Cajuru CEP 82.900-240
— Curitiba/PR, representado por FERNANDO HENRIQUE RIBAS sócio
administrador, portador da cédula de identidade sob n 7.870.413-6 SSP-PR, CPF
sob n° 853.826.639-04. 0 sócio retirante declara ter recebido neste ato em moeda
corrente do pais,
através de contrato de compra e venda dando plena e geral quitação das quotas
vendidas, a ingressante esta ciente da situação econômica e financeira da
sociedade.

leia-se SAIDA E ENTRADA DE SÓCIOS: Retira-se da sociedade o sócio
GILCIRAN PROCOTE CADOR, vendendo as 20.000 quotas integralizadas que
possuem pelo valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais), ao custo de R$1,00 (um real)
cada, para a empresa INTERSEPT HOLDING LTDA inscrita sob o CNPJ:
27.370.324/0001-78 e sob o NIRE: 41208533251 com sede e foro na Rua Antônio

--- - --
JUNTA COMERCAL

Cr°  PARAt4AL.

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2018 1154 SOB N' 20183083270
PROTOCOLO: 183083270 DE 12/06/2018, CÓDIGO DE VERIFICACAO:
11802596490. NIRE: 41205777272.
INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LIDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA -GERAL

CURITIBA, 03/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.kfr

A validade deste documento,e impresso, fica sujeito A comprcvação de sua autenticidade nos respectivos porta
Informando seus respectivos códigos de verificação
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Décima Terceira Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

Meirelles Sobrinho n° 25 sala 12 — 1° andar, Bairro: Cajuru CEP 82.900-240 —
Curitiba/PR, representado por FERNANDO HENRIQUE RIBAS sócio
administrador, portador da cédula de identidade sob n" 7.870.413-6 SSP-PR, CPF
sob n 853.826.639-04. 0 sócio retirante GILCIRAN PROCOTE CADOR declara ter
recebido neste ato em moeda corrente do pais, através de contrato de compra e
venda dando plena e geral quitação das quotas vendidas, a ingressante está ciente
da situação econômica e financeira da sociedade.

E o sócio FERNANDO HENRIQUE RIBAS integraliza as 1.960.000 quotas
integralizadas que possuem, ficando com 20.000 quotas, pelo valor de R$
1.960.000,00 (um milhão novecentos e sessenta mil reais) ao valor de R$1,00 (um
real) cada, para a empresa INTERSEPT HOLDING LTDA inscrita sob o CNPJ:
27.370.324/0001-78 e sob o NIRE: 41208533251 corn sede e foro na Rua Antônio
Meirelles Sobrinho n' 25 sala 12 — 10 andar, Bairro: Cajuru CEP 82.900-240 —
Curitiba/PR, representado por FERNANDO HENRIQUE RIBAS sócio
administrador, portador da cédula de identidade sob n' 7.870.413-6 SSP-PR, CPF
sob n° 853.826.639-04. 0 socio FERNANDO HENRIQUE RIBAS tern seu capital
social aumentado na mesma proporção na empresa ingressante, através de
alteração contratual a ser realizada na empresa ingressante, a ingressante esta
ciente da situação econômica e financeira da sociedade"

CLAUSULA SEGUNDA — NOVO OBJETO SOCIAL: A sociedade terá como o
objeto social:
80.11-1/01 Serviços de segurança e Vigilancia, de forma armada e desarmada, a
estabelecimentos Financeiros e a outros estabelecimentos, públicos ou privados, e
segurança pessoal privada,
80.20-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

CLAUSULA TERCEIRA — AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: aumento de capital
social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), integralizados neste ato corn reserva de lucro para aumento de
capital social, dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas no valor nominal de
R$ 1.00 (um real), é distribuído da seguinte forma: (art. 997, Ill e IV, CC 2002 e art.
1.055, CC 2002) sendo 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)
referente a matriz CNPJ n° 08.282.615/0001-60 e 500.000,00 (quinhentos mil reais)
referente a filial CNPJ n° 08.282.615/0002-40;

SÓCIOS ' % QUOTAS CAPITAL R$i
INTERSEPT HOLDING LTDA . 99 4.950 000 4.950.000,00
FERNANDO HENRIQUE RIBAS

i, TOTAL
f I 01 50.000 50.000,00

100 5.000.000 5.000.000,00

Parágrafo primeiro: 0 Capital Social subscrito é totalmente integralizado neste ato,
com a utilização de reservas de lucros. A responsabilidade dos sócios é restrita ao
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3

valor de suas quotas. mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.

Parágrafo segundo Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações
sociais.

Parágrafo terceiro: As quotas são indivisíveis, e, cada urna delas dará o direito a
urn voto rias deliberações sociais. Qualquer assunto de interesse social poderá ser
tratado nessas deliberações, inclusive proposta de alterações contratuais, e serão
aprovadas sempre se obtiverem a concordância dos sócios que representem o
mínimo de 87% (oitenta e sete por cento) do capital social. Os sócios que não
concordarem corn as deliberações obrigam-se a respeitar a decisão da maioria, que
sempre sera interpretada como sendo a melhor para a consecução dos objetivos
sociais. Caso permaneça, ainda, divergência, caberá aos sécios discordantes o
direito de retirada da sociedade, apurando-se os haveres na forma estabelecida na
cláusula sexta, parágrafo segundo.

Parágrafo quarto: É vedado aos sócios caucionar ou dar suas quotas em garantia,
seja a titulo for.

CLAUSULA QUARTA: DA RETIRADA DE SOCIOS - Se qualquer dos sécios
desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar sua intenção aos demais por
escrito, especificando o prego da oferta e as condições de pagamento, e
concedendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para manifestação.

Parágrafo primeiro: A transferência de quotas entre os sócios somente sera
admitida se o sócio adquirente não passar a deter a maioria do capital social na
sociedade, exceto em relação ao sócio majoritário ou quando houver disposição
expressa dos sécios em sentido contrario.

Parágrafo segundo: Neste caso de qualquer sócio desejar retirar-se da sociedade,
é assegurado o direito personalíssimo e exclusivo de preferência aos sócios
remanescentes, que poderão exercê-lo pagando o valor nominal da quota que
constar no contrato social vigente a época da retirada em 120 (cento e vinte)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem nenhum acréscimo, não estando sujeito,
portanto, a igualar ofertas de terceiros.

CLAUSULA QUINTA — DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS: Os sócios representantes de
no mínimo 87% (oitenta e sete por cento) do capital social poderão deliberar ern
reunido de sécios, excluir da sociedade, por justa causa, um ou mais sócios que
estejam pondo em risco a continuidade da empresa, devendo ser apurados os
respectivos haveres através de demonstrações contábeis da sociedade na data do
evento. Nesta hipótese de exclusão de sócios, sera levantado um Balanço
Patrimonial na data da saida, e com base nestas demonstrações contábeis sera
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apurado o quinhão do sock), que sera reembolsado em 120 (cento e vinte)
prestações mensais, iguais e sucessivas, sem acréscimo de quaisquer valores,
mesmo a título de juros.

CLAUSULA SEXTA — DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR: O sócio no
exercício da administração fará "jus" uma retirada mensal a titulo de "pro labore", em
valor a ser fixado anualmente de comum acordo entre os sócios, corn aprovação de
87% (oitenta e sete por cento) dos sécios.

CLAUSULA SETIMA: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS: A qualquer tempo os sócios
poderão efetuar distribuição de lucros aos sócios em qualquer valor e data, desde
que tenha disponível lucros a distribuir no balanço.

Parágrafo primeiro: A distribuição dos lucros ou resultados poderá ser realizada de
forma desproporcional em relação à participação no capital social, cabendo essa
decisão aos sócios que detenham, pelo menos, 87% (oitenta e sete por cento) das
quotas de capital social. Os socios desde já reconhecem a validade desta condição
que é justificada como mecanismo de retribuição a cada sócio que colaborou com
seu trabalho pessoal para a formação do resultado auferido pela sociedade,
independente de eventual pagamento de "pro-labore".

CLAUSULA OITAVA - DO FALECIMENTO DE SÓCIOS: Falecendo qualquer sócio,
a sociedade continuará suas atividades normalmente com os sócios remanescentes,
A sociedade á fundada sobre o principio do afecc,tio societatis, que deve estar
presente obrigatoriamente em relação a todos os sócios, uma vez que é
fundamental à sobrevivência da sociedade e de seu desiderato. Por essa razão não
sera admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de eventuais sucessores, seja a
que título for, sem o expresso consentimento de todos os sócios
remanescentes, a quem caberá, exclusivamente, a decisão de admitir na sociedade
pessoas estranhas ao quadro societário.

Parágrafo único: Na presença de eventuais sucessores, que não obtiveram
consentimento de admissão na sociedade, sera levantado um Ba[align Patrimonial
na data desse evento, e com base nessas demonstrações que se basearão
exclusivamente nos valores contábeis, sera apurado o quinhão respectivo que sera
reembolsado ern 120 (cento e vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem
acréscimo de quaisquer valores, mesmo a titulo de juros, justificando-se esse prazo
para não colocar em risco a sobrevivência da sociedade.

CLAUSULA NONA — DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade sere
dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei, notadamente nos casos previstos
nos artigos 1.033 e 1.044 da lei 10.406/2002. A reunião de sócios estabelecera as
condições da liquidação e nomeará o liquidante que funcionare durante o período de
liquidação, fixando os respectivos honorários.
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Parágrafo único: Nos termos da cláusula decima segunda, a sociedade não se
dissolvera pela morte, incapacidade, retirada de sócio quotista, nem por sua
exclusão. Também não haverá dissolução da sociedade mesmo que remanesça um
único sócio continuando, nesta hipótese, com o sócio remanescente pelo prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, corno faculta o inciso IV do artigo 1.033 da lei
10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA — DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS: As deliberações dos
sócios. obedecidas ao disposto no art. 1.010 do Código Civil, serão tomadas em
reunião, devendo ser convocada por qualquer um dos sécios, nos casos previstos
em lei ou no contrato, com antecedência minima de 08 (oito) dias.

Parágrafo primeiro: As convocações serão efetuadas por carta registrada,
telegrama, ou qualquer outro meio que permita o registro do recebimento,
dispensando-se as formalidades de convocação previstas no § 3° do art. '1.152 do
Código Civil, quando todos os sócios comparecerem ou foram comunicados na
forma acima, para estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo segundo: Todas as deliberações da sociedade, inclusive as matérias
constantes do art. 1.071 do Código Civil, somente serão consideradas como
aprovadas se assim o forem por maioria absoluta de votos que sera obtida corn o
minima de 87% (oitenta e sete por cento) das quotas de capital, permitindo-se o
registro dos atos perante a Junta Comercial com a assinatura dos sécios que
representarem esse quorum mínimo, dispensada a assinatura dos dissidentes.

Parágrafo terceiro: A reunião torna-se dispensável quando todos os sécios
decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo quarto: A sociedade poderá adotar livro de atas para o registro das
deliberações sociais, considerando-se aprovada e válida quando assinada por sticios
que detenham o minim° de 87% (oitenta e sete por cento) das quotas de capital
social.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — CONSOLIDAÇÃO: Consolida-se o contrato
social, que passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
INTERSEPT VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

12' alteração do contrato social
CNPJ 08.282.615/0001-60 NIRE 41.205.777.272

I
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o

1) FERNANDO HENRIQUE RIBAS, brasileiro, maior, casado, empresário,
nascido em Marmeleiro-PR, no dia 09/0211974, portador da cédula de
identidade civil R.G. n° 7.870.413-6 SSP-PR e CPF 853.826.639-04,
residente e domiciliado a Rua das Figueiras, 213 Alphaville, Pinhais PR
CEP 83.327-205; e

2) INTERSEPT HOLDING LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 27.370.324/0001-
78, com sede e foro na Rua Antônio Meirelles Sobrinho, n°25, sala12
Pandar, CEP: 82900-240, Curitiba-PR, com contrato arquivado na Junta
Comercial sob o WIRE n° 41208533251, representado por FERNANDO
HENRIQUE RIBAS, sócio administrador portador da cédula de identidade
civil RG n°7,870.413-6 SSP-PR, e CPF sob ri° 853.826.639-04.

Únicos socios da sociedade empresaria limitada INTERSEPT VIGILANCIA E
SEGURANÇA LTDA, com sede e foro á Rua Dom Joao V1, 279, Cajuru, Curitiba -
PR, cep 82.900-150, com contrato primitivo arquivado na JUCEPAR sob NIRE no.
41.205.777.272 em 31/08/2006, portadora do CNPJ 08.282.615/0001-60, resolvem
modificar o contrato social primitivo de acordo com as cláusulas seguintes. (art. 997,1
— CC 2002)

CLAUSULA PRIMEIRA - RAZÃO SOCIAL: A sociedade empresarial limitada, girara
sob o nome de: INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, com sub-rogação
de todos os direitos pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA — ENDEREÇO: Com sua sede, Rua Dom João VI, 279,
Cajuru. Curitiba - PR, cep 82.900-150.

CLAUSULA TERCEIRA — OBJETO SOCIAL: A sociedade terá como o objeto
social:
80.11-1/01 Serviços de segurança e Vigilância, de forma armada e desarmada, a
estabelecimentos Financeiros e a outros estabelecimentos, públicos ou privados, e
segurança pessoal privada,
80.20-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE DURAÇÃO: A sociedade iniciou as
atividades em 31/08/2006 e o prazo de duração e por tempo indeterminado.
garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior
ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser
alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA QUINTA — FILIAL 1: Rua Corupa, 238, Bairro Anita Garibaldi, CEP
89.203-620 — Joinville — SC inscrita no CNPJ n° 08,282.615/0002-40,

CLAUSULA SEXTA — DO CAPITAL SOCIAL: capital social R$ 5.000,000,00 (cinco
milhões de reais), já integralizados neste ato com reserva de lucros para aumento
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de capital social, dividido em 5,000,000 (cinco milhões) de quotas no valor nominal
de R$ 1,00 (um real), é distribuído da seguinte forma: (art. 997, III e IV, CC 2002 e
art. 1.055. CC 2002, sendo 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)
referente a matriz CNPJ n° 08.282.615/0001-60 e 500.000,00 (quinhentos mil reais)
referente a filial CNPJ n°08.282.615/0002-40

SÓCIOS % 1- QUOTAS I CAPITAL R$
INTERSEPT HOLDING LTDA 99 4.950.000 4.950000,00
FERNANDO HENRIQUE RIBAS 01 I 50.000 50.000.00
TOTAL 100 5.000.000 ' 5.000.000,00

Parágrafo primeiro: 0 Capital Social subscrito é totalmente integralizado neste ato,
com a utilização de reservas de lucros. A responsabilidade dos sócios é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.

Parágrafo segundo: Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações
sociais.

Parágrafo terceiro: As quotas são indivisíveis, e, cada uma delas dará o direito a
um voto nas deliberações sociais, Qualquer assunto de interesse social poderá ser
tratado nessas deliberações, inclusive proposta de alterações contratuais, e serão
aprovadas sempre se obtiverem a concordância dos sócios que representem o
minimo de 87% (oitenta e sete por cento) do capital social. Os sócios que não
concordarem com as deliberações obrigam-se a respeitar a decisão da maioria, que
sempre sera interpretada como sendo a melhor para a consecução dos objetivos
sociais. Caso permaneça, ainda, divergência, caberá aos sécios discordantes o
direito de retirada da sociedade. apurando-se os haveres na forma estabelecida na
cláusula sexta, parágrafo segundo.

Parágrafo quarto: È vedado aos sócios caucionar ou dar suas quotas em garantia,
seja a titulo for.

CLAUSULA SÉTIMA - DA RETIRADA DE SÓCIOS - Se qualquer dos sécios
desejar se retirar da sociedade, deverá comunicar sua intenção aos demais por
escrito. especificando o prego da oferta e as condições de pagamento, e
concedendo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para manifestação.

Parágrafo primeiro: A transferência de quotas entre os sécios somente será
admitida se o sócio adquirente não passar a deter a maioria do capital social na
sociedade. exceto em relação ao sócio majoritário ou quando houver disposição
expressa dos sócios ern sentido contrario.
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Parágrafo segundo: Neste caso de qualquer sócio desejar retirar-se da sociedade,
assegurado o direito personalíssimo e exclusivo de preferencia aos sócios

remanescentes, que poderão exerce-lo pagando o valor nominal da quota que
constar no contrato social vigente a época da retirada em 120 (cento e vinte)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem nenhum acréscimo, não estando sujeito,
portanto. a igualar ofertas de terceiros.

CLAUSULA OITAVA — DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS: Os socios representantes de
no mínimo 87% (oitenta e sete por cento) do capital social poderão deliberar em
reunião de sócios, excluir da sociedade, por justa causa, um ou mais sécios que
estejam pondo em risco a continuidade da empresa. devendo ser apurados os
respectivos haveres através de demonstrações contábeis da sociedade na data do
evento. Nesta hipótese de exclusão de sócios, sera levantado um Balanço
Patrimonial na data da saída, e com base nestas demonstrações contábeis sera
apurado o quinhão do sócio, que sera reembolsado em 120 (cento e vinte)
prestações mensais, iguais e sucessivas, sem acréscimo de quaisquer valores,
mesmo a titulo de juros.

CLAUSULA NONA— ADMINISTRAÇÃO: A sociedade sera administrada pelo sócio
já qualificado FERNANDO HENRIQUE RIBAS, isoladamente, com os poderes e
atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, sempre na defesa dos interesses
sociais, sendo de sua (mica e exclusive competência os negócios patrimoniais,
trabalhistas, previdenciários. tributários, financeiros, comerciais e todos os demais
atos necessários à gestão da sociedade, respondendo quando for o caso, pelos
excessos que vier a cometer, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem corno onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade sem autorização de socios que representem pelo menos 87%
do capital social, podendo, ainda, praticar todos os demais atos necessários
consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade aos
quais autorizado o uso do nome empresarial. (art.997, VI; 1.013.1.015, 1.064,
CC12002).

§ 10- E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja ern favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.
§ 20 - Responderá por perdas e danos perante a Sociedade, o administrador
que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em
desacordo com a maioria, ou que usou de seu poder para realizar. (art. 1.013,
parágrafo 2° CC/2002)
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INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
CNPJ 08.282.615/0001-60 NIRE —412.057.772-72

Décima Terceira Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

§ 30 - O administrador será obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de
sua administração, apresentando-lhes o inventário, anualmente, bem como o
balanço patrimonial e o de resultado econômico. (art. 1.020 CC/2002).

§ 40 - Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir
mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações
que poderão praticar
O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por Lei especial. ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime
falimentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.

CLAUSULA DECIMA — DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR: O sócio no
exercicio da administração feria "jus' uma retirada mensal a titulo de "pro labore", em
valor a ser fixado anualmente de comum acordo entre os s6cios, com aprovação de
87% (oitenta e sete por cento) dos sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO EXERCICIO SOCIAL: 0 termino de cada
exercício social sera encerradc em 31 de Dezembro do ano civil, com a
apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS: A qualquer tempo
os socios poderão efetuar distribuição de lucros aos sócios em qualquer valor e
data, desde que tenha disponível lucros a distribuir no balanço.

Parágrafo primeiro: A distribuição dos lucros ou resultados poderá ser realizada de
forma desproporcional em relação á participação no capital social, cabendo essa
decisão aos sócios que detenham, pelo menos, 87% (oitenta e sete por cento) das
quotas de capital social. Os sodas desde já reconhecem a validade desta condição
que é justificada como mecanismo de retribuição a cada sócio que colaborou com
seu trabalho pessoal para a formação do resultado auferido pela sociedade,
independente de eventual pagamento de "pró-labore".

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FALECIMENTO DE SÓCIOS: „ •
Falecendo qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades normalmente
corn os sócios remanescentes. A sociedade é fundada sobre o principio do afecctio
societatis, que deve estar presente obrigatoriamente em relação a todos os sécios,
uma vez que é fundamental a sobrevivência da sociedade e de seu desiderato. Por

JUNTA COMERCLAL
DO PARANA 
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INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
CNPJ 08.282.615/0001-60 NIRE - 412.057.772-72

Décima Terceira Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

essa razão não sera admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de eventuais
sucessores, seja a que titulo for, sem o expresso consentimento de todos os
sócios remanescentes, a quem caberá, exclusivamente, a decisão de admitir na
sociedade pessoas estranhas ao quadro societário.

Parágrafo único: Na presença de eventuais sucessores, que não obtiveram
consentimento de admissão na sociedade, sera levantado um Baler-Igo Patrimonial
na data desse evento, e corn base nessas demonstrações que se basearão
exclusivamente nos valores contábeis, sera apurado o quinhão respectivo que sera
reembolsado em 120 (cento e vinte) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem
acréscimo de quaisquer valores, mesmo a titulo de juros, justificando-se esse prazo
para não colocar em risco a sobrevivência da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA DissoLuÇÃo DA SOCIEDADE: A
sociedade sera dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei, notadamente nos
casos previstos nos artigos 1.033 e 1.044 da lei 10.406/2002. A reunião de sécios
estabelecerá as condições da liquidação e nomeara o liquidante que funcionara
durante o periodo de liquidação, fixando os respectivos honorários.

Parágrafo único: Nos termos da cláusula décima segunda, a sociedade não se
dissolverá pela morte, incapacidade, retirada de sócio quotista. nem por sua
exclusão. Também não haverá dissolução da sociedade mesmo que remanesça um
único sócio continuando, nesta hipótese, com o sócio remanescente pelo prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, como faculta o inciso IV do artigo 1.033 da lei
10.406/2002.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS: As deliberações
dos socios, obedecidas ao disposto no art, 1.010 do Código Civil, serão tomadas em
reunião, devendo ser convocada por qualquer um dos socios, nos casos previstos
ern lei ou no contrato, corn antecedência minima de 08 (oito) dias.

Parágrafo primeiro: As convocações serão efetuadas por carta registrada,
telegrama, ou qualquer outro moio que permita o registro do recebimento,
dispensando-se as formalidades de convocação previstas no § 3° do art. 1.152 do
Código Civil, quando todos os sécios comparecerem ou forem comunicados na
forma acima. para estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo segundo: Todas as deliberações da sociedade, inclusive as matérias
constantes do art. 1.071 do Código Civil, somente serão consideradas como
aprovadas se assim o forem por maioria absoluta de votos que sera obtida com o
minimo de 87% (oitenta e sete por cento) das quotas de capital, permitindo-se o
registro dos atos perante a Junta Comercial com a assinatura dos sécios que
representarem esse quorum minim°, dispensada a assinatura dos dissidentes.

raVaris
JUNTA COMERCAL

I DO PARANA
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INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
CNPJ 08.282.615/0001-60 NIRE — 412.057.772-72

Décima Terceira Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social

Parágrafo terceiro: A reunião torna-se dispensável quando todos os s6cios
decidirem. por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo quarto: A sociedade poderá adotar livro de atas para o registro das
deliberações sociais, considerando-se aprovada e válida quando assinada por
sócios que detenham o mínimo de 87% (oitenta e sete por cento) das quotas de
capital social.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO: Fica eleito desde já o foro e comarca de
Curitiba, Estado do Parana, para julgar qualquer ação fundada neste instrumento,
rejeitando-se a qualquer outro, por mais especial que seja.

E assim, por estarem em perfeito acordo quanto a tudo o que foi lavrado neste
instrumento assinam-no, em 01 (uma) vias de igual teor e forma, sendo destinada a
via para registro e arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
PARANA - JUCEPAR obrigando-se por si e sucessores a respeitá-lo fielmente.

FERNANDOSENRIOE RIBAS
Sócio

la/1MM
i JUNTA COMERCIAL 1

DO PARANA

Curitiba, 05 de Junho de 2018.

INTERSEPT—FERNANDO
Administrad

LTDA
QUE RIBAS
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PAEZ 2018
Procuração bastanteque faz:

Eliane Kern Bassi
Agente De!egada Designada

Forote4tri71..da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba PR

• ItsITEBLE,BLATIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA

%-r"--- 8'07A7,5(EAV6RigNO
-,211Mr KilgticioFOL181587 (44Ria BATISTA RIBAS

Saiba. glnint a presePlgeViaem, que aos vinte dias do IrCés de novembro
do an. de dois mil e dezoito (20/11/2018), neste Serviço Distrital de
Uberaba, Comarcade Curitiba, Estado do Parana', perante mim, compareceu 1
como Outorgante: INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica 1
de direito privado, com sede e foro na Rua Dom Joao VI, n° 279, Cajuru, 1

A
Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob n° 08.282.615/0001-60 e Filial esta- 1
beiecida na Rua Corupa, n' 236, Anita Garibaldi, Joinville/SC, inscrita 1
no CNPJ sob n° 08.282.615/0002-40; (cujas cópias da Décima Terceira Al-
teração Contratual Consolidada registrada na Junta Comercial do Estado !

do Paraná sob n° 20183083270, Cartão CNPJ da Filial e Certidão Simpli-

ficada expedida pela mesma Junta Comercial em data de 19/11/2018, !

encontram-se arquivadas nestas Notas, no Livro n° 217-CS, as fls.
224/234 e Livro 220 -CS, as fls. 186/187), neste ato representada por seu

sócio administrador: FERNANDO HENRIQUE RIBAS,brasileiro, que declara ser

casado, administrador, portador da CI PG n' 7.670.413- 6 / 3SP/RP e do
CPF/MF sob n° 853.626.639/04, residente e domiciliado na Estrada da !
Graciosa, n° 3700, quadra L, LT 06, Alphaville, Pinhais/PR, ora de 1
passagem por este distrito; os presentes reconhecidos como os próprios 1

de mim tabeliã que esta subscreve do que dou fé, e pelo representante da

outorgante e sua Filial perante mim, me foi dito que por este
instrumento de procuração e na melhor forma de direito nomeia e

constitui seu bastante Procurador: LUIS CARLOS BATISTA RIBAS,

brasileiro, solteiro.; maior, empresário, portador da CI RG n°
9.992.190-0/SSR/PR e dc CPF/MF sob n' 058.242.319/82, residente e do-
miciliado na Rua Arcezio Correia Lima, n° 978, Atuba, Curitiba/PR; a

quem confere poderes específicos para: 1) Representar a Matriz e a
Filial da Empresa Outorgante na Participação de licitações publicas, em 1
todas as suas modalidades, inclusive pregões eletrônicos e presenciais, 1
concorrências, cartas convite e tomadas de preços, apresentar lances, !
ofertas, propostas 1b interposição de recursos e outros procedimentos 1
cabiveis, produzir e apresentar documentos; podendo representar a Matriz 1
e a Filial da empresa outorgante perante órgãos públicos, Repartições 1
Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias dentro de todo
território nacional, e onde mais necessários for e com esta se
apresentar; podendo preencher guias, requerimentos, formulários,
autorizações, livros, folhas, papéis e documentos, prestar e obter
declarações e informações, apresentar, juntar, entregar, anexar, so-
licitar e retirar documentos de quaisquer naturezas, inclusive certidões ,
e outros, efetuar cadastros e recadastramentos, cumprir exigências, ,
assinando, requerendo e alegando o que lhe convier; 2)- Confere ainda 1 .
poderes para em nome da Matriz e Filial da Empresa Outorgante preencher,
firmer e assinar contratos, adendos, termos aditivos de quaisquer
natureza, públicos ou privados, assinando, requerendo e alegando o que
convier, praticando enfim, todos os atos aqui elencados para o fiel e
cabal cumprimento do presente mandato. A presente procuração terá prazo
de validade por tempo indeterminado e outorga poderes para substabelecer

‘
no todo ou em parte. Certifico que pelo ora representante da empresa .
outorgante me foi dito que os poderes outorgados neste instrumento estão ,.
de acordo e conformidade com todas as obrigações e exigências previstas i
no contrato social e/ou demais documentos da referida empresa, assumindo 1
integral responsabilidade civil, criminal e administrativa, inclusive 1
contra terceiros e demais interessados, pelo cumprimento destas obri-
gações e exigências, bem como assume integral responsabilidade pela ve-
racidade e atualização da documentação ora apresentada, ciente aés pe
nalidades e sanções previstas no Artigo 299 do Código Penal/ Ficam .

Livro:
Folha:

801P
003

cientes as partes de que cessam os efeitos do presente instrum

IDA SENADOR SALGArGFii 23H- 1LiA2jR0TUBA•0URiTiBA• PR FONE: (41) 3371-2< 1
hnonnrno-erFbaLorn'y=canorioulnerat
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Livro: 61))1P
Folha: 004

Continuacão da folha 003 do Livro 601P

seguintes condições (Artigo 682 do Código Civil): I) - Pela revogação ou
pela renúncia; II) - Pela morte ou interdição de uma das partes; III) -
Pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes,
ou o mandatário de os exercer; IV) - Pelo termino do prazo ou pela
conclusão do negócio. A presente procuração encontra-se devidamente
protocolada no Protocolo geral sob n' 18-005292, nesta data. FUNREJUS
recolhido conforme Lei 18.415 de 29/12/2014, artigo 20 que acresce o
inciso XXV ao artigo 3' da Lei n' 12.216 de 15/07/1998, XXV - (25%) in-
cidente sobre o valor dos emolumentos. E, de como assim o disse do que
dou fé, lhe digitei este instrumento de procuração, c qual depois de
lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela parte que o
aceitou, dispensando a presença e assinatura de quaisquer testemunhas de
acordo com o Código de Normas, da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado do Parana, em vigência, tudo na presença de mim Andrea Lumara
Carmo Mota, aux. de cartório, que a digitei. Eu Eliane Kern Bassi, ta-
beliã designada, conferi, subscrevo e assino em público e raso. VRC
384,62 = R$74,23 ± Funrejus(288) . - 18,56 + ISSQN(4%) = R$2,97 +
FADEP(5%) = 3,71 e Selo Funarcen =-8) R$0,80. Total = P$100,27.-************
(a.) 1-FERNANDO HENRIQUE RIBAS, 24Eliane Kern Bassi***********************
Trasladada em seguida, confeR--gam- taco com-go original, ao qual me
reporto e dou fé.

\
Em test' ) ---óela Verdade

RËliane Kern Dassi, )
Tabeliã Oesigmards

Selo Digital: tH7FU.exxzq.3RCbt controle WjnzR.2DC6f
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
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Grupo Irdersopt

UMA SOLUÇÃO DURADOURA COM UMA GRANDE RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO.

ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. 01/2019

A empresa INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de

direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 08.282615/0001-60, para fins de participação no

Pregão Presencial n° 01/2019 realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara,

sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as disposições do

Edital do Pregão Presencial n°. 01/2019 e seus Anexos.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2019.

Procurador
Nome: Luis Carlos Batista Ribas
RG:9.992.190-0
CPF: 058.242.319-82
Cargo: Diretor Comercial

168.282„615/0001-661
i4.-ITERSEPT VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA.
:,RuA DOM JOÃO VI, N°299
CAJURU - CEP 82900-150

Intersept V igildncia e Segukiga Ltda
CNN 08.282.615/0001-60

Rua Dom Joao VI, 299- Cajun' -82900-ISO - Curitiba - Pr
‘1/2 wintersept.com.br telefone: (41) - 3266-9581

CURITIBA - PR
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www.prosigavigilancia.com.br
fh com/prosigavigilancia

VIGILÂNCIA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa PROSIGA - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.297.793/0001-39,
para fins de participação no Pregão Presencial n°01/2019 realizado pela Camara
Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°,
inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°.
01/2019 e seus Anexos.

Londrina 14 de janeiro de 2019.
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PROSIGA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO

SOCIAL
NIRE - 41205250053

CNPJ - 06.297.793/0001-39

EDSON MARTINS SAMPAIO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nasc;do
em 16/04/1971, empresario, portador da cedula de loentidade Civil PG n.° 5.927 786-3 SSP/PR e
CPF n ° 673 123.579-20. residente e domiciliado na .idade de Londrina - Farana. na Rua Roberto
Alexandre, n.° 116 - Jardim dos Estacos - CEP 36.083-090. e RUBENS ALEXANDRE PEREIRA
NUNES, brasileiro, solteiro, nascido em 18/05/1971 empresário, portador da cédula de Identidade
Civil RG n.° 4.994.022-0 SSP/PR e CPF n.0 638.811.289-72, residente e domiciliado na cidade de
Londrina - Estado do Parana, na Rua Comendador Julio Fuganti, n.° 100 - Bela Suiça - CEP
86.050-250. Boobs componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de PROSIGA
VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA na cidade de Londrina - Estado do Parana, na
Rua Guilherme da Mota Correia, n.° 3399W - Jardim Shangri-la - CEP 86.070-460, com contrato
social arquivado na Junta Comercial do Parana, sob n' 41205250053 em data de 08106;2004,
última alteração registrada sob n.° 20105441120 em data de 11/05/2010 e inscrita no CNPJ (MF)
sob n.° 06.297.793/0001-39 resolvem modificar o untnitivo contrato pelo presente instrumento de
alteração e consolidação contratual,

CLAUSULA PRIMEIRA
A sede da empresa localizada Alameda Rua Guilherme da Mota Correia. n.° 3399W - Jardim
Shangri-la - CEP 86.070-460 - na cidade de Lonclrina - Estado do Parana fica transferida para
Rua Guilherme da Mota Correia, n.° 3349W-- Jardim Seamen-la A - CEP 86.070-460 - na cidade de
Londrina - Estado do Parana

CLAUSULA SEGUNDA
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art 2031. da Lei n.°
10.406/2002. os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social,
tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato
primitivo que, adequado as disposições da referida Lei n.° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo
societario, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
PROSIGA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

NIRE - 41205250053
CNPJ - 06.297.793/0001-39

EDSON MARTINS SAMPAIO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido
em 16/04/1971, empresário, portador da cédula de Identidade Civil RG n.° 5.927.786-3 SSP/PR e
CPF n.° 673.123.579-20, residente e domiciliaoo [la c datie de Londrina - Parana, na Rua Roberto
Alexandre, n.° 116 - jardim dos Estados - CEP 36.083-090. e RUBENS ALEXANDRE PEREIRA
NUNES brasileiro, solteiro, nascido eni 18/0511971 ealuresariij. portador da cédula de Identidade
Civil RG n.°4.994.022-0 SSP/PR e CPF 638 811.289-72 residente e domiciliado na cidade de

Nina AIMIIIIII
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PROSIGA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO

SOCIAL
NIRE -41205250053

CNP) - 06.297.793/0001-39

Londrina - Estado do Parana, na Rua Comendador Julio Fuganti. n.° 100 - Bela Suiça - CEP
86.050-250. Sbcios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de PROSIGA -
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LIDA ria cidade de Londnna - Estado do Parana. na
Rua Guilherme da Mota Correia, n.° 3349W - Jardim Shangri-la A - CEP 86,070-460, corn contrato
social arquivado na Junta Comercial do Parana. E.01) ii 41205250053 ern data de 08(06:2004 e
inscrita no CNPJ (MF) sob n.° 06.297.793/0001-39

1' A sociedade gira sob o nome empresarial PROSIGA • VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL LIDA, e tem sua sede e domicilio na Rua Guilherme da Mota Correia, n.° 3349W -
Jardim Shangri-la A - CEP 86.070-460 - na cidade de Londrina - Estado do Parana.

2 0 objeto social da empresa é Serviços de vigilância e segurança patrimonial e segurança
armada, escolta armada e segurança pessoal.

38 0 capital social é de R$ 950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil reais) divididos ern
950.000 (Novecentas e cinquenta mil) quotas de valor 'nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas
em moeda corrente do Pais, pelos sócios.

SOCIO I QUOTAS I R$
EDSON MARTINS SAMPAIO 475.000 1 475.000,00 1
RUBENS ALEXANDRE PEREIRA NUNES 475.000 475.000,00

TOTAL 950.000 950.000,00

48 A sociedade iniciou suas atividades em 0 4: de hurtle de 2004 e seu prazo de duração
indeterminado.

5' As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado. em igualdade de condições e prego direito
de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente.

6' A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social
73 A administração da sociedade caberá EDSON MARTINS SAMPAIO e RUBENS
ALEXANDRE PEREIRA NUNES com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso
individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro socio.

44:11(
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PROSIGA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
DECIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO

SOCIAL
NIRE - 41205250053

GNP] — 06.297.793/0001-39

Parágrafo Primeiro: Faculta-se aos administradores, atuando sempre isoladamente,
constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o
instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados não sécios, obedecendo ao disposto
do Artigo 1061 da Lei n°. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unanimidade
dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no minimo,
após a integralização.

8 Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos sécios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apuradas.

93 Nos quatro meses seguintes ao termino do exercido social, os socios deliberarão sobre as \11
contas e designarão administradores quando for o

10a A sociedade poderá a qualquer tempo abra ui
alteração contratual assinada por todos os socos

:lar filial ou outra dependência, mediante

11° Os socios poderão, de comum acordo, fixar uma reunida mensal, a titulo de "pro labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes

12 Falecendo ou interditado qualquer secio, a sidauciade continuare suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo uossivel ou inexistindo interesse destes ou dos
sécios remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

130 Os Administradores declaram, sob as penas da lei de que não estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainca que temporariamente, o acesso a
cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação peila ou suborno, concussão, peculate,
ou contra a economia popular, contra o sistema I' ivnir taro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, ló piiIl. .1 nu a propriedade.

M Mini
iUr4iA coml PC ;,.^.1

00 PARANA
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PROSIGA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 4

DECIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL

NIRE -41205250053
CNP3 - 06.297.793/0001-39

148 Fica eleito o foro de Londrina - Estado do Parana para o exercioro e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato

E, por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de
alteração contratual em via única, obrigando-se fielmente par si e seus herdeiros a cumpri-lo em
todos as seus termos.

Londrina - Paraha, 18 de Junho de 2018.. 

EDSON MAR MS SAMPAIO

lUNTA COMERCiAl
00 l'ARAN:.

RUBENS ALEXANDRE PEREIRA NUNES
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FLAN! f.):NSTRL C, ()ES F SERVIÇOS LTD.\
u3. 121±)72 0001-"

Rua luilhomc Kantot. n' 3 i 1 -- saki I Ccntro
Sao Mateus do Sul Pr (TT-. 83.900-000 I el (42)3532-5844

lia itacao a tlitmLa's.com.br e unuunharia a Iliimac-,,com.ht

CARTA DE CREDENCIAMENTO

at, ara Municipal de Londrina

Pego Resencial n' 01/2019
Proyesso Administrativo n°62/2018

Através da presente, autorizo o Sr. VILSON MUSIAL SKODOSKI,
portador da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°5.122.956-8, e inscrito
no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n'.
924 802.689-34 a participar do procedimento licitatório acima referido, na
qualidade de representante de FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA,
pessoa juridica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 03.121.972/0001-22. Para tanto, outorgo
pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos atos
inerentes ao pregão Presencial n° 01/2019.Estou ciente, de que responderei em
juizo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados
por nosso Representante Legal.

São Mateus do Sul. 08 de janeiro de 2019.

TAD no r 11: MIN nor1L, LW ritn /1,1 L 1 1,.._;1 J 1 I

'emeriti, Max tniff Filho,355-Centro
Sao MatOl.,1t, do Sul - PR
Fatçitax:  (42)K:32492d

dou fs
*Dig MA:
rr ri

Sti"ui F.:« 0,80.
hLitial4 •stjHriti .

ubc:Ni rir';

--------------

A DE 1.

NADI ALTA FLARESSO
RG.4.590.050-9

CRP 850.410.419-20
SOCIO/ADMINISTRADOR

FLAW WNW-WOES
E SERVIÇOS ink

Mao 1.4altauro Flares°
CPF

Nyi

CO3.121.972/0001-22CNPJ

FLAMA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.

Rua Guilherme Kantor, 311
- Centro - CEP 83900-000

São Mateus do Sul - Parana
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPF 03.121.972/0001-22

Rua (.iuilliernie Kantor. nt) 311 — sala I — Centro
Silo Milieus do Sul Pr C143: 83.900-000 Tel: (42)3532-5844
e-mail: I icitacao a Ilamacs.com.hr e enuenharialillamacs.com.hr

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A Camara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n°. 01/2019
Processo Administrativo n°62/2018

A empresa FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNP,J/MF) sob o n°. 03.121.972/0001-22, para fins de
participação no Pregão Presencial n° 01/2019 realizado pela Camara Municipal
de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°, inciso VII da
Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. 01/2019 e
seus Anexos.

São Mateus do Sul, 08 de Janeiro de 2019

_
NADQ-1Ç1ALTAkJRO FLARESSO

RG.4.590.050-9
CPF, 850.410.419-20

SOCIO/ADMINISTRADOR

RAMA C°46117°46ESLIOA-
E SEW Iç°6 F lames°

44tMain;7"),'n

CNPJ

03.121.972/0001-22
FLAMA CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA.
Rua Guilherme Kantor, 311

Sala 1 - Centro - CEP 83900-000
São Mateus do Sul - Parana
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AMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
GNPJ: 31 12 ! 972/0001, 2,

NIRE: 41204100074

DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL

Nadio Maltauro Flaresso. brasileiro natural de Irati/PR. separado judicialmente,

nascido em 10 de Maio de 1971 empresário inscrito no CPF sob M 850 410.419-

21 Identidade sob 4 595 D5ii)- 9 emiiida pela SSP/PR, residente e domiciliado na
Hui Led,/ Afonso Roder-tan n" 062 Vila Prohmann, Cidade de Sao Mateus do St II

Eu'Hndu Pai aria (111EP 03 3100 000
Nadia Fiaresso brasiHia natural de Uniãe da Vitoria/Pr nascida aos 21 de Julho
rip 1%8, solteira, empresana, inscrita no CPF sob o 051.920.299-61, Identidade

u" 9 734.031-5. emitida pela SSP/PR residente e domiciliada na Rua Ledy

/dens° 16-1odeijah. 91.T.73 Vila Pick:mar-in C:Ostee de Sao Mateus do Sul Estado

do Psrarã. CEP 900-000:
iyiceite. Sodas da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial

FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA inscrita no CtáPj sob

03 121 97210001-22. com sede e fore na Rua Guilherme Kantor, n(1. 311, sala 1,

Centro. Cidade de São Mateus do Sul. Estado do Paraná. CEP 83.900-000, com

Combat() Social arquivado na Junta Comercial do Parana sob o H 41204100074

ern 30/04/1999. Resolvem por esse instrumento particular : alterar o contrato social

e alterações posteriores. mediante clausulas seguintes

Clausula —ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL
A partir dessa alteração contratual o objeto social da empresa passa a ser:

1 Fornecimento de recursos humanos e de serviços de gestão de recursos humanos a

empresas clientes (CNAE 7830-2/00):
2 Construção de editicios residenciais, comerciais. industriais e de serviços. incluindo

reformas e manutenções CCNAE 4120-4/001:
Aluguei de Madunia e Equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732-2/01).
4. Aluguel de outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais sem operador:

tCNAE 7739-0/99f
Uni as de I errapienagem incluindo operações de escavação, transporte, depósito

combactscao de terras, necessárias a realização de uma obra;(CNAE 4313-4100):

6 Sebnocis de preparação de terreno: (CNAE 4319-3/00):
Construção de rodovias e ferrovias, recuperação de auto-estradas. rodovias e outras

vias não urbanas para passagem de veiculos, pavimentação de auto-estradas,

rodovias e outras vias não urbanas, pontos, viadutos e túneis, inclusive ern pistas de

aeroportos. (CNAE 4211-1/01):
B. Obras de urbanização ruas orocas, calçadas: tCNAE 4213-8/00);

9 Serviços de engenharia; (CNAE 7112-0)00y
10 Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios: (CNAE 4110-7/00),

11 Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos

intermurbcipal. interestadual e internacional (CNAE 4930-2/02).
12.Transporte Rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal.

(CNAE 4929-9/01);
11 Transportc-) Escolar: (CNAF 4924-8./00):

CERTIFICO O RR =RC' EM 19/12/201S
PROTOCOLS: 187258058 DE 11/12/2018
7.1805753537. NIBS: 41204100074.
FLAMA CONSTROÇOES E SERVIÇOS LIDA
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03 121.972/0001-22

NIRE: 41204100074
DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL

14,Compra e venda de moveis proprios; (CNAE 6810-2/01);
15,Altiguel de imoveis proprios, (CNAE 6810-2/02);
10.Limpeza de prédios e domicilios, (CNAE 8121-4/00):
17.Coleta de residuos não perigosos, serviços de limpeza urbana: (CNAE 3811-4/00):
18 Atividades paisagisticas, serviços de poda e plantio de árvores em area urbana,

manutenção de jardins, parques e praças, (CNAE 8130-3/00),
19.Atividades de Limpeza, serviços de varricao, limpeza de ruas : meio-fios, caixas dagua

e piscinas, (CNAE 8129-0/00);
20 Atividades de vigilância e segurança privada desarmada; (CNAE 8011-1/01);
21.Servicos de apoio a edificios, atividades de fornecimento de pessoal de apoio para

prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação
de servicos, como a limpeza geral no interior de predios, serviços de manutenção.
disposicao do lixo, serviços de recepção. portaria, copeiras, cozinheiras, e outios
servigos relacionados para dar apoio a administração e conservação das instalações
dcrs or edios (CNAE 8111-7/00),

Cláusula 2' ADMINISTRAÇÃO
A adrninistração da sociedade caberá aos s6cios Nadi° Maltauro Flaresso e Nadia
Flaresso, acima quatficados, os qua!, responderão isoladamente pela sociedade. com
amplos poderes e atribuições, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização dos outros socios

Cláusula 3' — SUCESSÃO
Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios precisarem retirar-se da sociedade,
por motivo de falecimento, falencia, impedimento ou de livre e espontânea vontade, a
sociedade não acarretara a dissolução a qual continuará sua atividade normal corn o sócio
remanescente, mediante alteração do contrato social, indicando o evento e registrando na
Junta Comercial.

Cláusula 4' — CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, que passa a ter

segurnre redação
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 01121.972/0001-22

NIRE: 41204100074

Nadio Maltauro Flaresso, brasileiro, natural de Irati/PR, separado judicialmente, nascido em

10 cc Maio de 1971. empresaric, inscrito no CPF sob ri° 850.410.419-20, Identidade sob n°

4 090.050-9 emitida pela SSP/PR. residente e domiciliado na Rua Ledy Afonso Roderjan, n'.

902. Vila Prohmann, Cidade de Sao Mateus do Sul. Estado do Parana, CEP 83.900-000,

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2015 20:41 SOB N' 2018725B058.
RROTOCOI: 18/258058 DE 14/12/2018. CÓDIGO DE VERIF CABA-0:
11805353637. PIPE: 41204100074.
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03 121.972/0001-22

NIRE: 41204100074
DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL

Nadia Flaresso, brasileira, natural de União da Vitoria/Pr, nascida aos 21 de Julho de 1988,

solteira, empresária, inscrita no CPF sob o no. 051.920.299-61. Identidade sob o no.

9 734 031-5, emitida pela SSP/PR residente e domiciliada na Rua Ledy Afonso Roderjan, no.

902 Vila Prohrnann. Cidade de Sao Mateus do Sul. Estado do Parana, CEP 83.900-000.

Un[cos 50CIOS da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de FLAMA
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob n" 03.121.972/0001-22, corn

sede e trim na Rua Guilherme Kantor, n°. 311. sala 1, Centro. Cidade de Sao Mateus do Sul.

Estado do Parana, CEP 83.900-000, corn Contrato Social arquivado na Junta Comercial do

Parana sob o re 41204100074 em 30/04/1999.

I — RAZAO SOCIAL
A sociedade girará sob o nome empresarial de FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA.

II — SEDE
A sociedade terá sua sede na Rua Guilherme Kanto n° 311, sala 1, Centro, Cidade de São

Mateus do Sul. Estado do Parana. CEP 83.900-000

III — OBJETO SOCIAL
1 Fornecimento de recursos humanos e de serviços de gestão de recursos humanos a

empresas clientes (CNAE 7830-2/00);
2. Construção de edificios residenciais, comerciais, industriais e de serviços, incluindo

reformas e manutenções (CNAE 4120-4/00);
3 Aluguel de Máquina e Equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

(CNAE 7732-2/01),
4 Aluguel de outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais sem operador;

(CNAE 7739-0/99),
Obras de Terraplenagern incluindo operações de escavação, transporte. depósito e
compactação de terras. necessarias a realização de uma obra,(CNAE 4313-4/00);
Se,rviços de preparação de terreno, (CNAE 4319-3/00);
Construção de rodovias e ferrovias, recuperação de auto-estradas, rodovias e outras

vias nap urbanas para passagem de veículos, pavimentação de auto-estradas,

ro,dovias e outras vias não urbanas, pontos, viadutos e timers, inclusive em pistas de

aeroportos: (CNAE 4211-1/01),
8 Obras de urbanização ruas, praças, calçadas, (CNAE 4213-8/00);
9 Serviços de engenharia; (CNAE 7112-0/00);
10.Incorporacão de Empreendimentos Imobiliários, (CNAE 4110-7/00):
11 Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e internacional; (CNAE 4930-2/02);
12. Transporte Rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal;

(CNAE 4929-9/01):
13. Transporte Escolar: (CNAE 4924-8/00),
14 Compra e venda de imóveis próprios: (CNAE 6810-2/01)'
15 Aluguel de móveis próprios. (CNAE 5810-2/02);
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16 Limpeza de prédios e domicílios; (CNAE 8121-4/00):
17 Coleta de resíduos não perigosos. serviços de limpeza urbana; (CNAE 3811-4/00);
18.A,tivicrades paisagísticas, serviços de poda e planto de arvores em area urbana,

manutenção de jardins, parques e praças; (CNAE 8130-3/00);
19 Atividades de Limpeza, serviços de varrição, limpeza de ruas, meio-fios, caixas clagua

e piscinas: (CNAE 8129-0/00)i
20.Atividades de vigilância e segurança privada desarmada, (CNAE 8011-1/01)
21. Serviços de apoio a edifícios. atividades de fornecimento de pessoal de apoio para

prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação
de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção,
disposição do lixo, serviços de recepção portaria, copeiras, cozinheiras, e outros
serviços relacionados para dar apoio a administração e conservação das instalações
dos prédios (CNAE 8111-7/00):

IV — DURAÇÃO
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado iniciando suas atividades em

30 de Abril de 1999.

✓ — CAPITAL SOCIAL
O capitai social da sociedade 6 de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais),

divididos em 1.700 000 (um milhão e setecentos mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um

real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente no Pais, proporcionalmente a participação

de cada socio, distribuídos conforme tabela que segue:

ParticipaçãoSócios Quotas
1.683.000

Capital (R$)
1 683.000,00 99.00%Nadio Maltauro Flaresso

Nadia Flaresso 17.000 17.000,00 01,00%

Totais 1.700.000 1.700.000,00 100,00%

VI — RESPONSABILIDADE
Atendendo ao que dispõe o Artigo 1.052 da Lei n°. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralizacão do capital social.

VII — QUOTAS
As quotas representativas do capital social são indivisíveis, inalienáveis e impenhoraveis e os

socios não poderão alienar, parcial ou totalmente, as quotas próprias ou direito de subscrição,

sem oferecer aos demais cotistas o direito de preferência para aquisição, mediante rateio, na
proporção das respectivas participações e observando o que se dispbe a respeito neste
instrumento.

Parágrafo Primeiro: 0 sócio cotista que desejar negociar e/ ou transferir, no todo ou

ern parte, suas quotas, deverá notificar os demais cotistas, pessoalmente ou através da
AA
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sociedade, comunicando as condições do negocio, onde obrigatoriamente constará o valor da
venda, forma e condiçoes de pagamento.

Parágrafo segundo: Recebida a notificação supre referida, so cotistas terão o prazo

de 30 iitrinta) dias para manifestarem sua intenção em efetivar a aquisição.
Paragrafo terceiro. Caso transcorrido esses prazos, sem a efetivação da alienação, o

cotista poderá alienar e/ou transferir livremente suas quotas.

VIII — REUNIÃO DOS SÓCIOS E DELIBERAÇÕES
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as
contas e dignarão administrador (es) quando for o caso.

Parágrafo primeiro. os sócios comprometem-se a declarar por escrito, ciência do
local. Jata, hora e a ordem do dia para todas as convocações de reuniões, dispensado assim
as formalidades do § 3' do art. 1152 do novo Código Civil.

Parágrafo segundo: Fica dispensável qualquer reunião, se todos os sócios decidirem
por escrito sobre a matéria objeto dela

IX - ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade caberá aos sócios Nadi° Maltauro Flaresso e Nadia
Flaresso, acima qualificados, os quais responderão isoladamente pela sociedade, com
amplos poderes e atribuições, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização dos outros socios.

X — PRO-LABORE
Pelos serviços que prestem a sociedade, perceberão os sócios, a titulo de pro labore, uma
quantia mensal fixada em comum acordo, a qual sera levada a conta de despesas gerais

XI — EXERCICIO SOCIAL
Ao término da cada exercício social. em 31 de dezembro, os administradores prestarão
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado economic°, cabendo aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apurados, podendo os lucros a critério dos mesmos. serem
atribuidos ou ficarem ern reversa da sociedade

Parágrafo único' o exert:lb° social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se
iniciar no 1' dia de cada período, encerrando-se no Ultimo. A sociedade poderá levantar
demonstrações financeiras intermecharias e distribuir lucros apurados, observadas as
limitações legais, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de
lucros constantes do Ultimo balanço patrimonial.

XII — FILIAIS
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ,

nfl

4
alteração contratual assinada por todos os sodas.
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DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL
XIII — SUCESSÃO
Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios precisarem retirar-se da sociedade,

par motivo de falecimento; falência, impedimento ell de livre e espontânea vontade, a

sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará sua atividade normal com o sócio
roinarescente, mediante alteração do contrato social. Indicando o evento e registrando na

Junta Comercial

XIV — DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a
administração da sociedade. por lei especial: ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos: ou por crime falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

peculato. ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XV — FORO
Fica eleito o foro de São Mateus do Sul para o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma)

via que sera encarninhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Parana.

São Mateus do Sul, Pr, 10 de Dezembro de 2018.

Nadi° Maltauro Flaresso Sócio / Administrador

Nadia Flaresso — Sócia / Administradora

sommilk4ammmom• • • •

(—•-•
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ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. 01/2019

Através da presente, autorizo o Sr. Diogo Henrique Franco Martins, portador da

Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. 9.522.050 9 e inscrito no Cadastro de

Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob on'. 075.072.669-58 a participar

do procedimento licitatório acima referido, na qualidade de representante de MASTER

VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA, pessoa jurídica inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.

77.998.912/0001-29. Para tanto, outorgo a pessoa física supramencionada amplos

poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n°01/2019.

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por todos

os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

Curitiba — PR, 14 de Janeiro de 2019.

7-et 6cy ceh c:" Kic 
Tacio Cezar Neves de Miranda

Nome: Tacio Cezar Neves de Miranda
RG: 7299105-2
CPF: 070.473.269-60
Cargo: Sócio Administrador

Curitiba, 15 de Janeiro de

00200e 471ed1 n000e8152) /

Servido Distrital do Cajun' -João Geraldo I xnarotto
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 77.998.912/0001-29, para fins de

participação no Pregão Presencial n° 01/2019 realizado pela Camara Municipal de

Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°, inciso VII da Lei

10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as

disposições do Edital do Pregão Presencial n°. 01/2019 e seus Anexos.

Curitiba — PR, 14 de Janeiro de 2019.

/Cit 

`Tack) Cezar Neves de Miranda

Nome: Tacio Cezar Neves de Miranda
RG: 7299105-2
CPF: 070.473.269-60
Cargo: Sócio Administrador
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MASTER - VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LIDA
C N. P. J. No. 77.998.912/0001-29 - RTD/PJ N°. 5.8

493. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

VISE BRASIL LIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no GNP] sob no.
31.013.018/0001-51, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a
Av. Paulista no. 807, Conjunto 2315 - Bela Vista, CEP:- 01311-100, neste ato
representada por seu sócio administrador, Sr. Tacio Cezar Neves de Miranda,
abaixo qualificado e,

TA CIO CEZAR NEVES DE MIRANDA, brasileiro, casado no regime de
comunhão parcial de bens, gerente geral, natural da Cidade de Curitiba, Estado
do Parana, nascido em 10 de dezembro de 1988, portador da Carteira Nacional
de Habilitação no. 1148327575, registro no. 09150386188, expedida pelo
Detran/PR, válida ate 03/09/2020 e CPF no. 070.473.269/60, residente e
domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, à Rua Ricardo Lamas no.
954, Apto. 202 - Ma CEP:- 80540-030,

sócios da sociedade simples limitada que gira nesta Praga sob a denominação
social de MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LIDA, com sede e foro
nesta Cidade de Curitiba, Estado do Parana, à Rua Fernando Amaro no. 868 -
Alto da Rua XV, CEP:- 80095-230 e com contrato social arquivado no 10. Dacia
de Registro de Titulas e Documentos sob no. 5,880, por despacho em data de 03
de maio de /979 e posteriores alterações contratuais, sendo a última arquivada
sob no. 1.151.937 em data de 10 de outubro de 2018, tem entre si justo e
acordado alterar o contrato social da sociedade, procedendo da seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA:- Os sócios resolvem, neste ato, alterar a natureza
jurídica da sociedade para Sociedade Empresária Limitada.

CLAUSULA SEGUNDA:- Ocorrida a alteração da natureza jurídica, os skies
alteram a denominagão social da sociedade para MASTER VIGILANCIA
ESPECIALIZADA LIDA.

CLAUSULA TERCEIRA:- A fim de que não se perca a memória da sociedade, os
sócios querem fazer constar que a mesma teve seu inicio na data de 03 de
maio de 1979 com registro no 10. Oficio de Registro de Titulas e
Documentos - Pessoa Jurídica, sob no, 5.880.

CLAUSULA QUARTA:- Os sócios resolvem ainda, criar uma filial na Cidade de
Campinas, Estado de Silo Paulo, A Rua Barão de At/bela no. 1031 - Vila
Itapura, CEP:- 13023-011, para a qual se destaca a importância de R$
110.000,00 (Cento e dez mil reais) do capital social, a qual terá por atividade
mercantil a exploração do ramo de Prestação de serviços de Vigilância a
estabelecimentos financeiros, comerciais, públicas e outros estabelecimentos;
serviços de segurança pessoal; Escolta armada e Atividades de monitorament
de sistemas de segurança eletrônico.

aninni
AMITA COMERCIAL

DO EARAKA

2' OF iCIO DISTRIEU0(
Registry dc: rkl;os e ,I,r,curnerit<h5
Repslro Ci'.0 le PeSeCia
Rea Mi.E C,E:xEro, 320 - S

3225- -

\ J

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 09/01/2019 14:37 SOB N' 41
PROTOCOLO: 187269432 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VER ICACAO:
11900071412. NIRE: 41208957751.
MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL

CURITIBA, 08/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

8957751.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos Códigos de verificação

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.5,luizfernando)  pag. 400 de 1732



MASTER - VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LIDA;
C, N. P.). No. 77.998.912/0001-29 - RTD/PJ No. 5.880'

49a, ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA QUINTA:- Os sécios resolvem também, instalar um Escritório
Administrativo na Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, à Av. Nereu
Ramos no. 75/0, Sala 506 A - Centro, CEP:- 89801-023,

CLÁUSULA SEXTA:- Os sécios resolvem elevar o capital social da sociedade
para a importância de R$ 14.700.000,00 (Quatorze milhões e setecentos mil
reais), sendo o aumento na ordem de R$ 700.000,00 (Setecentos mil real's)
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do Pais, neste ato, pelo
sócio WISE BRASIL LIDA.

CLÁUSULA SÉTIMA:- Após as alterações havidas, o capital social, no valor de
R$ 14.700.000,00 (Quatorze milhões e setecentos mil reais) dividido em 14.700
(Quatorze mil e setecentas) cotas de R$ 1.000,00 (Mil reais) cada uma, fica
assim distribuído entre os sócios:

NOME DO SÓCIO COTAS VALOR
VISE BRASIL LIDA 14.693 14.693.000,00
TA CIO CEZAR NEVES DE MIRANDA 7 7.000,00
TOTAL /4.700 14.700.000,00

CLAUSULA OITAVA:- Os sécios resolvem neste ato excluir do rol de suas
atividades, a atividade Inspeção de segurança em máquinas de auto-
atendimento bancário.

CLÁUSULA NONA:- Em virtude da introdução do Código Civil de
acordo com o que dispõe o artigo 2031 desse Codex, os sécios,
acordo, resolvem consolidar o contrato social, que passa a ter
redação:

CONSOLIDA CÃO DO CONTRATO SOCIAL 

MASTER - VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA
C. N. P.). No. 77.998.912/0001-29

CONTRATO SOCIAL

2002 e de
de comum
a seguinte

VISE BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP) sob no.
31.013.018/0001-51, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de São Paulo, à
Av. Paulista no. 804 Conjunto 2315- Bela Vista, CEP:- 01311-100, neste ato

.11a1.111.1
JUNTA COMERCLAL

CO ,,ARANA
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... representada por seu sócio administrador, Sr. Tecia Cezar Neves de Miranda,
abaixa qualificado e,

TA CIO CEZAR NEVES DE MIRANDA, brasileiro, casado no regime de
comunhão parcial de bens, gerente comercial, natural da Cidade de Cuntiba,
Estado do Paraná, nascido em 10 de dezembro de 1988, portador da Carteira
Nacional de Habilitação no. 1148327575, registro no. 04150386188, expedida
peto Detran/PR, válida até 03/09/2020 e CPF no. 070.473,269/60, residente e
domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Ricardo Lemos no.
454, Apto, 202 - Abu, CEP:- 80540-030,

Sócios da sociedade empresária limitada que gira nesta Praça sob a denominação
social de MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA, com sede e foro nesta
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Fernando Amaro no. 868 - Alto da
Rua XV, CEP:- 80045-230, a qual teve sua origem na data de 03/05/1979 como
sociedade simples limitada, com registro no 10. Oficio de Registro de Títulos e
Documentos sob no. 5.880, resolvem consolidar seu contrato social da
seguinte forma:

- DENOMINACÃO, SEDE, FORO, FILIAIS, OBJETO E DURACAO

CLÁUSULA PRIMEIRA:- A sociedade é empresária limitada, regendo-se pelos
dispositivos do Código Civil de 2002 e gira sob a denominação social de MASTER
VIGILIIIVCIA ESPECIALIZADA LIDA, tom sua sede instalada na Cidade de
Curitiba, Estado do Parana, à Rua Fernando Amaro no. 868 - Alto da Rua XV,
CEP:- 80045-230.

CLÁUSULA SEGUNDA:- A sociedade poderá a critério dos sócios criar, instalar,
manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em
qualquer ponto do Território Nacional ou de exterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- Criada a filial, sucursal, agência, escritório ou
departamento, os sócios farão inscrever no Registro Público de Empresas
Mercantis da sede e local onde funcionara o estabelecimento, indicando o
respectivo endereço e o valor do capital que para o mesmo sera destinado.

PARÁGRAFO SEGUNDO:- Presentemente a sociedade possui as seguintes Filiais e
Escritórios Administrativos:

FILIAL:- Com sede na ()dada de Join yule, Estado de Santa Catarina, à Rua
Indaial no 444 - Saguagu, CEP:- 89221-400, inscrita no CNPI sob no.
77.998,912/0008-03, para a qual rot destacada a importância de R$ 110.000,00

SAMS
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(Cento e dez mil teals) do Capital Social a qual terá por atividade mercantil a
exploração do ramo de Prestação de serviços de Vigilância a estabelecimentos
financeiros, comerciais, públicos e outros estabelecimentos; serviços de
segurança pessoal; Escolta armada; Inspeção de segurança em máquinas de
auto-atendimento bancário e Atividades de rnonitoramento de sistemas de
segurança eletrônico.

FILIAL:- Com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, à Rua Barão
de Atibaia no. 1031 - Vila Itapura, CEP:- 13023-011, para a qual se destaca a
importância de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais) do capital social, a qual
terá por atividade mercantil a exploração do ramo de Prestação de serviços de
Vigilância a estabelecimentos financeiros, comeraals, públicos e outros
estabelecimentos; serviços de segurança pessoal; Escolta armada e Atividades
de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - Cidade de Londrina, Estado do Parana, sita
Rua Guilherme da Mota Correia no. 3609 - bairro Shangrila-A, CEP:- 86070-

460.

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - Cidade de Maringá, Estado do Parana, sito
a Rua Pombal no. 175, 10. Andar, Sala 1 - Vila Operária, Zona 3, CEP:- 87050-
140.

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - Cidade de Cascavel, Estado do Parana, sito
Rua Carlos Gomes no. 1705, Sala 03 - Parque São Paulo, CEP:- 85803-000.

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - Cidade de Criciúma, Estado de Santa
Catarina, à Rua Marcelo Lodetti no. 156, 50, Andar, Sala 51 - Centro, CEP:-
86801-510.

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - Cidade de São José, Estado de Santa
Catarina, à Avenida Marechal Castelo no. 65 - Campinas, CEP:- 88101-020.

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO- Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná,
Rua Curitiba no. 337 - bairro Olarias, CEP:- 64035-030.

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO - Cidade de Chapeco, Estado de Santa
Catarina, ci Av. Nereu Ramos no. 75/D, Sala 506 A - Centro, CEP:- 89801-023,

JUNTA COMERCEAI
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CLAUSULA TERCEIRA:- A sociedade tem por objetivo social a exploração
ramos de:-

1. Prestação de serviços de Vigilância a estabelecimentos financeiros,
comerciais, públicos e outros estabelecimentos;

2. Prestação de serviços de segurança pessoal;
3. Escolta armada;
4. Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

CLAUSULA QUARTA:- A sociedade iniciou suas atividades 03 de maio de 1979,
e o seu prazo de duração é indeterminado.

— CAPITAL SOCIAL E COTAS 

CLAUSULA QUINTA:- 0 capital social totalmente subscrito e integralizado no
valor de R$ 14.700.000,00 (Quatorze milhões e setecentos mil reais), dividido
em 14.700 (Quatorze mil e setecentas) cotas de R$ 1.000,00 (Mil reais) cada
uma e está assim distribuído entre os sócios:

NOME DO SÓCIO COTAS VALOR
VISE BRASIL LTDA 14.693 14.693.000,00
TA CIO CEZAR NEVES DE MIRANDA 7 7.000,00
TOTAL 14.700 14.700.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de
suas cotas, mas todos os sOclos respondem solidariamente pela integralização
do capital social.

PAPA GRAFO SEGUNDO:- Em decorrência do caráter pessoal da Sociedade são
impenhoráveis as cotas na forma do artigo 833, inciso I, da Lei 13.105/2015,

CLÁUSULA SEXTA:- As cotas são indivisíveis em relação a sociedade e cada
delas dá direito a I (Um) voto nas deliberações sociais.

PARÁGRAFO ONICO:- Exceto se de outra forma exigido por lei ou disposto neste
Contrato Social, as deliberações dos sácios serão tomadas por sOcios
representando, no minima, 75% (Setenta e cinco por cento) do capital social,

JUNTA 00,SACROAL
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PARÁGRAFO ÚNICO:- Exceto se de outra forma exigido por lei ou dispo
Contrato Social, as deliberações dos sócios serão tomadas por
representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social,
inclusive o que disposer sobre a transformação da sociedade em outro tipo
socetario.

CLAUSULA SÉTIMA:- A transferência ou a alienação, no todo ou em parte, de
cotes do capital social a terceiros não sera permitida sem o consentimento
prévio, por escrito, da soda majoriteiPa, a qual terá direito de preferência para
sua aquisição pelo mesmo prego e condições constantes da oferta formulada, por
escrito, por terceiros. Tat direito de preferência deverá ser exercido pela sócia
majoritária dentro do prazo de 30 (trinta) dies contados do recebimento da
comunicação escrita da proposta de transferência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- Caso o prazo de 30 (Trinta) dos, acima mencionado,
expire sem que tenham sido efetivamente adquiridas todas as cotas
oferecidas, o socio autor da oferta poderá transferor a terceiros tais cotes não
adquiridas, desde que: a) tal transferência seja efetuada nos mesmos termos e
condições da oferta inicial; b) o terceiro a quem as cotas sejam cedidas ou
transferidas seja aceito pela sócia majoritária; e c.) a cessão ou a transferência
seja efetuada no prazo de até 20 (Vinte) dies contados do término do prazo de
30 (Trinta) dias inicialmente dado á soda majonthria, Se tais cotas não forem
cedidas ou transferidas dentro do prazo e de acordo corn as condições aqui
estabelecidas, elas estarão novamente sujeitas a todo o procedimento acima
descrito.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para os efeitos da clausula sétima, os "mesmos termos
e condições" devem ser entendidos como aqueles que proporcionem um mesmo
resultado financeiro para a cedente, qualquer que seja o adquirente previsto no
parágrafo anterior, pare tanto corrigindo-se o preço inicial da oferta por índice
que reflita perda do poder aquisitivo da moeda nacional no período entre a oferta
e a efetiva aquisição.

CLAUSULA OITAVA:- As cotes do capital não poderão ser empenhoradas ou
oneradas por qualquer sócio sem a prévia e expressa anuência, por escrito, da
socoa representando a maioria do cap till social. Qualquer transação efetuada
com violação a este dispositivo será ineficaz perante a sociedade,

ADMINISTRAÇÃO 

CLAUSULA NONA:- A sociedade sera administrada pelo Sr. Tacto Cesar Neves ir
de Miranda, brasileiro, casado, gerente geral, portador da carteira de identidade
AG no. 7.299,105-2 e CPF no 070.473,269/60, residente e domiciliado na j

:ov ;
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Cidade de Curitiba, Estado do Parana, à Rua Ricardo Lemos no. 454, Ap
Abr.'', CEP:- 80540-030.

PARÁGRAFO ÚNICO;- O Administrador permanecerá em seu cargo por prazo
indeterminado, até que venha a ser substituído ou destituído por deliberação de
sócio representando, no minima, o quorum exigido em Let

CLAUSULA DÉCIMA:- Observado o disposto nas Cláusulas Décima Primeira e
Décirna Segunda deste contrato social, o Administrador terá poderes para
administrar e gerir os negócios sociais e para, agindo individualmente,
representar e obrigar a sociedade para todos os fins.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- A validade dos atos abaixo mencionados
requer a aprovação prévia, expressa, por escrito, da &Saga representando a
maioria do capitai social:

a) Participação no capital social de outras sociedades ou empreendimentos, a
exceção da participate& em consórcios, que poderá ser livremente
contratada pelo Administrador;

b) Alienação ou a oneraciio, de qualquer forma
imã ye's da sociedade;

a qualquer título, de bens

c) Alienação ou oneração, de qualquer forma ou a qualquer titula, de
ativos permanentes da sociedade, cujos valores excedam, em urna única
transação, a quantia de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais);

d) Concessão ou a obtenção de empréstimos;

e) Celebi sag& de contraio de trabalho 01) de prestação de serviços, no qual a
remunera gão nominal, sem a incidência dos respectivos encargos, bônus e
outros, seja superior a R$ 10.600,00 (Dez mil reais)por mês;

f) Celebração de contrato que a sociedade se obrigue ao desembolso de
valores ou à liberação de terceiros de quaisquer obrigações para com a
mesma, cujos valores excedam, a quantia de R$ 300.000,00 (Trezentos
roil reais), exceto em casos de contrato de permute relacionados com a'
integralização do capital social da Sociedade ou com a distribuição dos:
!items da sociedade entre os sócios;

g) Celebração de contrato de prestação de serviços, participação e/ou ;icy
apresentação de oferta em licitação pública ou privada para prestação de ift
servigos ot, qualquer outro am que envoiva a contratação de serviços dab'

JUNIA COMEROAL
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sociedade, cujos valores excedam a quantia de R$ 20.000,00
milhões de reais; e

h) Movimentação financeira superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- São expressamente proibidos e serão nulos
de pleno direito quaisquer atos praticados pelo Administrador, por procuradores
ou por empregadas da sacred:we, que se/am estranhos ao objeto social e aos
negócios da Sociedade, tais coma a prestação de flanges, avais, endossos ou
quaisquer outras garantias em favor de terceiros, a menos que tais atos tenham
sido prévia e expressamente autorizados, por escrito, por sócio representando
a maioria do capital social.

IV — REUNIÃO DE SeCIOS

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA;- Os sócios reunir-se-So sempre que os
interesses sociais assim o exigirem. Entretanto, qualquer deliberação que
demandar a manifestação dos sodas poderá ser tide como validamente tomada,
independentemente de realização de Reunião, se expressa mediante instrumento
escrito, firmado par sócios representando a totalidade do capital social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- As reuniões de sócios serão convocadas pelo
Administrador e nos casos previstos em Lei, pelos sócios, por meio de carte
registrada, fax ou aviso entregue pessoa/mente, contra recibo, a todos os sócias,
com antecedência minima de 20 (Dez) dias. Consatierar-se-4 dispensada a
convocação quando ambos os sócias comparecerem à reunião ou se declararem,
por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

PARÁGRAFO SEGUNDO:- As reuniões de sOcios serão instaladas corn a presença
de titular de cotas representando, no minima 75% (Setenta e cinco par cento) do
capital social e serho presididas serretariadas por Presidente e Secretaria
escolhidos pelo sócio presente.

PARÁGRAFO TERCEIRO:- Qualquer sacra poderá fazer-se representar nas .
Reuniões de Socos por outro sacra ou por advogado, mediante outorga de
procuração, corn especificação dos atos autorizados, devendo a procuração ser .
levada a registry juntamente com a ata.

PARÁGRAFO QUARTO:- A sociedade manterá um livro de atas das Reuniões de
Sócios, no qual as aras das Reuniões de Sócios serão lavradas.

I.
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V — EXERCÍCIO SOCIAL. DEMONS TRACOES FINANCEIRA 
DELIBERA CÕ ES SOBRE 0 LUCRO 

CLAUSULA DÉCIMA QUANTA:- 0 exercício social encerra-se em 31 de
dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as Demonstrações Financeiras
previstas em Lei, as quais serão submetidas a apreciação dos socios. 0 lucro
então verificado terá a destinacão determinada pelo sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- As Demonstrações Financeiras serão dis,00nibilizadas
aos sócios dentro de 10 (Dez) dies apes terem sido concluídas, prazo esse que
não excederá a 30 de abril do exercício seguinte. A aprovação dos sócios as
Demonstrações Financeiras poderá ser manifestada por instrumento escrito em
separado ou pela aposição das suas assinaturas nos livros próprios.

PARÁGRAFO SEGUNDO:- A sociedade poderá levantar balances semestrais ou de
períodos inferiores, para fins de apuração e destinaggo do resultado do período
neles compreendido, podendo eventual lucro, por deliberação dos sócios ser
distribuído ou capitalizado.

PARÁGRAFO TERCEIRO:- A distribuição de lucros prevista no Parágrafo Segundo
anterior poderá ser realizada, entre os sócios, de forma desproporcional as
respectivas cotas, questão desde já estipulada entre os sócios, na forma prevista
pelo Art. 1.007 do CC.

VI— CONTINUACAO DA SOCIEDADE

CLAUSULA DECIMA QUINTA:- A retirada, morte ou a falência de qualquer
sócio não 302rd-etas-a a dissolução da sociedade. Em qualquer destas hipóteses,
as cotas dc sócio que se retire, falecido ou falido serão adquiridas pela
sociedade, se as condições do momenta assim permitirem, ou pelo sócio
remanescente, pelo valor contábil das cotas, apurado corn base em Mango
levantado para tal fim. Tais cotas serão pagas em 12 (Doze) parcelas mensais,
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 (Trinta) dias
contados da data do levantamento do referido balance patrimonial. Ern qualquer
hipótese, o sócio remanescente poderá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
recompor o quadro social com terceiros.

VII — EXCLUSÃO DE stars
CLAUSULA DECIMA SEXTA:- Por deliberação da sócia majoritária, tomada em
reunião especialmente convocada para esse fim, o sócio minoritário poderá ser
excluído da sociedade, por justa cause. 0 sócio minoritário deverá ser notificado()
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com antecedência de, no minim, 8 (oito) dias da data da realização clãlOittgiã
para permitir o seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- Para os efeitos desta cláusula, constituem justa causa
para exclusão de sócio:

a) Violação de clausula contratual prevista em Contrato Social;
b) Violação de clausula contratual prevista em Acordo de Cotistas;
c) Descumprimento dos deveres sociais;
d) Uso indevido da firma ou denominagão social;
e) Superveniência de incapacidade mental;
f) Prática de atos que impeçam ou dificultem a condução normal dos

negócios sociais;
g) Ocorrência de qualquer outro motivo justo para exclusão devidamente

evidenciado;
11) Praticar atos contrários aos interesses da Sociedade, deixando de zelar

pela valorização econômico-financeira da Sociedade, tais como concorrer
com seu objeto ou não cumprir adequadamente o cargo ou função para o
qual foi designado dentro da Sociedade; ou
Ocorrência de demais eventos descritos como "justa causa para exclusão"
no Acordo de Cotistas da Sociedade, que se encontra arquivado em sua
sede social.

PARÁGRAFO SEGUNDO:- Uma vez aprovada a exclusão do só cio minoritário, o
capital social sofrera a correspondente redução ou as cotas do sócio excluído
serão adquiridas pela sociedade, se as condições de momento assim permitirem,
ou pelo sócio representando maioria do capital social, pelo valor patrimonial das
referidas cotas, constante do último balanço patrimonial especialmente levantado
pela sociedade na data da exclusão. Eventual pagamento devido será efetuado
em até 3 (tit) parcelas, mensais e consecutivas, corrigidas monetariamente até
seu efetivo pagamento de acordo corn o índice então estabelecido pelas
autoridades governamentais para refletir a desvalorização da moeda nacional no
período. A sócia majoritária poderá recompor a sociedade com terceiros dentro
do prazo de 180 (Canto e oitenta dias).

VIII — LIQUIDAÇÃO 
iv)

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:- No caso de liquidação da sociedade, o tyl
procedimento estabelecido em lei será adotado e observado, com a nomeação, I
por sócio representando a maioria do capital social, de um ou mais liquidantesii
para operar a sociedade durante a liquidação.

V.
!UNIA COMEROAL

DO PARANÁ

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 09/01/2019 14:37 SOB N' 41208957751,
PROTOCOLO: 197269432 DE 02/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICACAO:
11900071412. MIRE: 41208957751,
MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL

CURITIBA, 09/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação
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11
MASTER - VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTD

C N. P. -7. N°. 77.998.912/0001-29 - RTD/PJ N°. S
490. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

IX - ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DECIMA OITAVA:- Este contrato Social poderá ser alterado, em
qualquer de seus artigos e a qualquer tempo, mediante deliberação de sócio
representando, no mínimo 75% (Setenta e cinco por cento) do capital social. A
aprovação de sodas representando, no mínimo 75% (Setenta e cinco por cento)
do capital social também sera necessária para a deliberação sobre a
incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do seu estado
de liquidação.

X - DISPOSICÕES FINAIS

CLAUSULA Diatom NONA:- Todas as convocagões, avisos e notificações aos
sécios deverão ser feitos por escrito, por uma das seguintes formes: a) mediante
carte registrada ou protocolada, corn aviso de recebimento; b) mediante
notificação extrajudicial, via registro de Títulos e Documentos; ou c) por fax ou
por taffeta eletrônico desde que com a devida confirmação de recebimento. As
convocações serão dirigidas ou entregues aos sodas, conforme o caso, nos
endereços indicados no preambulo ou em qualquer outro endereço que os sécios
venham indicar, por escrito. Os sócios deverão manter seus dados e endereços
atualizados, junto á sociedade.

CLAUSULA VIGÉSIMA:- Pica eleito o foro central da Capital do Estado do
Parana, com expressa exclusão de qualquer outro, por mais especial que Seja.
Em caso de procedimento judicial, a parte vencida pagará todas as custas e
despesas processuais, inclusive honorários advocaticios dos advogados da parte
vencedora.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:- A sociedade e seus sócios respeitarão os
termos e condições de acordos de cotistas que venham a ser arquivados em sua
sede.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:- Em observância ao disposto no Parágrafo
Único do Artigo 1053 da Lei no. 10406/2002, os casos não previstos neste
Contrato Social serão regulados pelas normas legais aplicáveis as sociedades
limitadas, constantes no Capitulo IV do Subtítulo II, do Titulo II, Livro II, da
Parte Especial da Lei no. 10406 de 10 de Janeiro de 2002 e, na omissão também
desta última, dever-se-á recorrer as normas da Lei no 6.404 de 25 de dezembro
de 1976, ou do diploma legal que a suceder.

 11, 

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

- DECLARAa0 DE DESIMPEDIMENTO

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 09/01/2019 14:37 SOB N' 412
PROTOCOLO: 187269432 DE 02/01/2019. CODIGO DE VER
11900071412. EIRE: 41208957751.
MASTER VIGILANCIA ESPECIAIIZADA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL

CURITIBA, 09/01/2019
www.empresafacil.pr.gov.hr

957751.
CACAO:
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MASTER - VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA

C N. P..7. No. 77.998.912/0001-29 - RTD/R7 No. 5.8
49°, ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:- Os sócios e administrador da so
declaram, sob as penas de Lei, que não estão impedidos por lei espe
tampouco condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da
condenagao, nos termos do para grafo primeiro do artigo 1.011 da Lei no.
10.406.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente
instrumento, digitado em 03 (11-65) vias de igual teor e forma, obrigando-se por
si e seus herdeiros e sucessores a cumpri-to fielmente na forma da Let

Curitiba/PR, 31 de ou

E BRASIL LTDA

TACIO CEZAR NEVES DE MIRANDA

USO DO NOME COMERCIAL
MASTER - VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA 1_
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Dei II
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ANEXO Ill
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n2. 11.933.418/0001-78, para fins de participação no Pregão Presencial
n° 01/2019 realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e
nos termos do art. 42, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial
n9. 01/2019 e seus Anexos.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2.019

141IIRe. es: n a Legal
Nome: GISELE F RT,10 DOS SANTOS

RG: 4.536.191-8/SSP/PR
CPF: 603.951.179-68

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

17-74-RA NIDPAI OE tf3':,;P:t3liF r7'„

-

"1. preset:i.e. 10L4.3`"

i

Funcionário Responsávti

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING —CEP 86.010-180 LOND NA/PR I 43 3939-4909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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PROCURACAO

SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI inscrita no CNPJ N. 11.933.418/0001-78,

sediada a Rua Amazonas de Souza Azevedo, 328, Bacacheri — CEP: 82.520-620, em Curitiba

(PR), neste ato representado por seu sócio administrador o Sr. FABRICIO FURLAN, brasileiro,

portador do CPF/MF sob n2 005.770.189-06, nomeia como sua procuradora a Sra. GISELE

FURTADO DOS SANTOS, inscrita no RG sob o n2. 4.536.191-8 SSPPR e CPF 603.951.179-68, a

quem confere poderes, com o fim especial de representar a outorgante perante órgãos,

entidades ,e autarquias da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, em

processos licitatorios, podendo assinar documentos, firmar compromissos, ofertar lances,

interpor recursos, contra razões, desistir de prazos, comprar editais, assinar termos, atas,

propostas, declarações e documentos, contratos de prestação de serviços, enfim a praticar

tantos quantos atos se façam necessários para o bom e fiel desempenho de sua missão,

inclusive substabelecer.

Esta procuração tem validade até 31/12/2019.

Curitiba, 03 de Janeiro de 2019.

 .---
SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ 11.933.418/0001-78
F RICIO FURLAN

CIO

T--77

SARTORI:
BACACHF.To -.ATAL
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NONA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

CNP,PME: 119 11.933.4180001-78
NIRE: 416.0009248-1

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL. SEDE E DOMICILIO. A presente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob nome
empresarial de SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI e tem sede e
domicilio na Rua Amazonas de Souza Azevedo n'. 328 no bairro Bacacheri, CEP:
82520-620 em Curitiba PR. uadendo,u qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir
eu fechai filiais ou outras dependências ern qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA - O objeto social da EIRELI Prestação de Serviços de
Segurança e Vigilância Patrimonial a Instituições e Outros Estabelecimentos,
Publicas ou Privados, nos Exatos Termos da Lei N9 7.102/83 e Decreto N9
89.056/83 e atividade de vigilância e segurança privada, segurança pessoal e
serviços de escolta de pessoas e de bens.

CLAUSULA TERCEIRA - O capital social é de RS 470.000,00 (quatrocentos e
setenta mil rears) divididos ern 470.000 quotas de valor nominal RS 1,00 (urn real)
cada. integralizadas, neste Ma em moeda corrente do Pais, pelo titular:
CLAUSULA QUARTA A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas
quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUINTA. PRAZO DE DURAÇÃO: A EIRELI iniciou suas atividades em
29/03/2010 e seu prazo de du-ação é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA administração da Eifel' caberá ao Titular acames poderes e
atribuições de Administrador, autorizado a uso do name empresarial individualmente,
vedado, no entanto, ern atividades estranhas ao interesse social au assumir
obrigações seja em favor Latvia ou de terceiros bern come onerar ou alienar bens
imóveis da Eifel'.
§19 - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir
procuradores em name da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de
mandato, as atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato die no
caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado
§21 - Poderão Ser designacos aerninistradorcs não secics, na forma prevista no art."
1 061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA' O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sobas efeitos dela, a pod- que vede, ainda
que ternooranarnente, o acesso a cargos públicos, ou por crime talimentar, de
prevaricação. perta ou suborno, concussão, peculator ou contra a economia popular.
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência.
contra as relações de consume, le pública, ou a proorieciade.

saws

CERTIFICO 0 REGISTRO IC 21209,2011 rb;25 SIB N 2517041005
PROTOCOLG, 170415955 nE 29/1922011 °LUDIC° DE ER:P.1E1024OG'
1 1 7 13.77 0 62 2 , EIRE: 41600092481,
SEG71-US - SISTEMAS DE SEGURANDA • EIREDI

dabertad Bogus
SEERETAPIA LEVAL

FUR - TIER. 2',09/2017
gdpggsatau„ di

NONA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SEGPLUS -SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

CNPJ MF: n9 11.933.416/0001-78
NIRE: 416.0009248-1

CLAUSULA OITAVA - Declara o titular da ERTL I, paid os devidos tins e efeitos de
direita, que a mesmo não participa de nenhuma outra pessoa juridrca dessa
modalidade.

CLAUSULA NONA A Efrain poderá a quaiguer tempo, aarir ou tecirar filial ou outra
dependência, mediante deniberacaa assinada polo titular

CLAUSULA DECIMA - Ao termini° da cada exercicio social, ern 31 de dezembro, a
administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo A
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômica, cabendo a ernpresatio, na proporção de suas quotas. os looms au perdas
apurados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular da Eirelr. a
empresa continuara suas atividades cam os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível au inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado
e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução.
verificada em balanço especialmente levantado

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O mesmo procedimento sera adotado em outros
casos ern que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -O empresário poderá lixar uma retirada mensal. a
titula de "pro labore". observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Curitiba-PR. para resolver
quaisquer litigios oriundos da presente Alteração da EIRELI.

0 titular assina o presente instrumento: em via única

Curitiba PR 17 de julho de 2017

FABRICIO FURLAN
CPF: 005.770.189-06

SILVIO CESAR,MADHADO DOS SANTOS
AG n1, 046665/0-SCRC,PR

E r4 f

M YRON-TA MACHADO DOS SANTOS
n?. 06 220'0-9'CIRGPR

CEPTIEIGEi2 PEGISTRO EM 2' 09 2017

V 

PROTOCOL' 17641595'2 DE 75,09 2Ill
11703778622. MIRE1 41620002981.

81.11111Lajni. IEGGUS - SISTEMAS BE SEGURANÇA - EIFEL:

Laberlad RINSE
SECRETE- PTA GIRA'.

CURITIBA, 27 2 0t/U017

OB

A validade deSte donumendo, BEEN, f Ica ell-Tea:a a comprovagdo de sua autenticidade non respe
°island, NESSE respectiancs .2:Gages IN De: acacão

A validade deste dOC,..mentO, ingress, fica GU-;eit0 a comprovagdo de sua autenticidade nnY leSpOC P S
onus respentavos cádigcs de verificacao
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NONA ALTERACAO DO ATO CONSTITUTIVO
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

CNPJ ME: n° 11.933.418 0001-78
NIRE: 416.0009248-1

FABRICIO FURLAN, hr:rsi:ero sulteiro, ribscirai 28.07.1P79
°Impresario. insolte no OPFVF sub lb. 005.770.189-06. oar -Lidor de
carteira de identidade sip! rit. 7 261.937-4ISSP-PR, residente e áramiciliado
ria Rua Bento Ribeiro ist 848 no Bairro Alto em Curitiba - PR.
CEP:82840-030, IlFOLAR da EIREL I que gira sob o name empresarial de
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI. com sedo e domicilio
na Rua Marechal Deodoro rit. 2898 no sairro Alto da Rua XV em Curitiba -
PR, CEP: 80045.375, inscrita no CNPTIMF sob ot. 11 933.418:0091-70.
registrada na Junta Comercial do Parana sob NIRE Ir 416.0009248-1 cm
14/04.2010 e última alteração contratual registrada sob n" 20155771620
em 15110:2015. RESOLVE alterar a EIRELI (Empresa individual de
Responsabilidade Limitada), mediante as seguiraes cláusulas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: O endereço da
presente EIRELI quo á na Rua Marechal De000ro a'. 2898 do bairns Albs ca Rua XV
em Curitiba - PR. CEP: 80045 375. ?Ica alterado para Rua Amazonas de Souza
Azevedo n°. 328 no bairro Bacacheri, CEP: 82520-620, Curitiba - PR.

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que
não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA- DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO.

CONSOLIDAÇÃO
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

CNPJAE: nE 11.933418;0001-78
NIRE: 416.0009248-1

FABRICIO FURLAN, brasileiro, solteiro, nascida em 28 071979,
empresado, inscrito no CREW: sob ris 005170.189-06, portador da
carteira de identidade civil no 7.261.937-4/S5P PR, residente e domiciliado
na Rua Bento Ribeiro or 848 no Bairro Alto em Curitiba - PR, qt(s
CEP:82840 030 TITULAR da EIRELI que gira sob o name embresarial de
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELL corn sede e donscilio
na Rua Marecnal Geodoro 0r 2898 no bairro Alto da Rua XV em Curitiba'
PR CEP' 80045-375 inscrita no CNITI:MF sob if 11 933.418/0001 78.
registrada na Junta Comerciai do Parana sob NIRE c. .116.0009248-1 em
14:04:2010 e Una alteração contratual registrada sob a' 20155771620
ern 151 0:2015. RESOLVE consolidai a EIRELI (Empresa Indivicual de
Responsabilidade Limitadrõ. mediarae ris seguintes clausulas

MIMI SS

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 27/09/2017 16:25 SOEM 20128411.955.
PROTOCOLO: 17691595s DE 25/03/2017. COD/G0 DE VERIFICAP,NO:
11703779622. RIPE 1 91600092981.
SEGBLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

lebertad Bogus
SECRET -ARIA-0E1,AL

CURITIBA, 2 7 ,00/2217
68.5 .emomesafac11.9m.mem

A 7mlidade desre dosrmento. se Impress
Inform

a su9eIto a Compromagao de sua aura:, mmgade cms lesps-MLoms
do eus respectemos codrgos de verrf:caoso
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E ADWHSTRACA/) PEN'TEND

'NSOT OTC LE 1E0_1 Dr 'CACAO E. ,AR,/,r0

RG: 4.536.191-8

,

--1))
ASSINATuR1l1m) TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE
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MAC VIGILÂNCIA
MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Endereço: R. SAO VICENTE, N2 449 Centro, JARDIM PALMARES - PR CEP: 86.025-040
E-mail: protegeservicos@hotmail.com
FONE: (43) 3037-0906

CARTA DF CREDFNCIAMFNTO (Pun iPAçAr)

Câmara Municipal de Londrina
Preg5o Presencial n2. 01/2019

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, portador(a) da Cédula de
Identidade, Registro Geral (RG) n°. 7.705.001-9 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n2. 036.534.519-90 a participar do procedimento
iicitatório acima referido, na quaiidade de representante cie iviAC '‘iiGii_ANCiA E SEGURANCA
PATRIMONIAL LTDA — ME ,pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNRI/MF) sob o n2. 15.562.375/0001-12. Para
tanto, outorgo a pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos atos
inerentes ao pregão Presencial n9 01/2019.

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que
venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

Londrina, lide janeiro de 2019.

Assinatu epresentante Legal
Nome: Merien Stefani King
RG:8.715.708-3
CPF:035.700.769-70
Cargo: sócia administrativa
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MAC VIGILANCIA
MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Endereço: R. SAO VICENTE, N.9. 449 Centro, JARDIM PALMARES - PR CEP: 86.025-040
E-mail: protegeservicos@hotmail.com
FONE: (43) 3037-0906

DECLARAÇÃO ut nniCRutnirKtsm OU EMPRESA Ut FtQUtRIU PUNI t

A empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME, pessoa jurídica de
direito pilvado iriso nu Cadasiro NaLionai das Pessoas 11.411d1LAS do Ministério da Faierida
(CNRI/MF) sob o n2. 15.562.375/0001-12, declara, sob as sanções administrativas previstas e
sob as penas da Lei, ser microempresa nos termos da legislação vigente, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no §42 do art. 3° da Lei Complementar n2 123/2006.

Londrina, 11 de janeiro de 2019.

Í ,
-

Assinatura—ida gepresentante Legal
Nome: Merien Stefani King

RG:8.715.708-3

CPF:035.700.769-70

Cargo: sócia administrativa

m96p 000eAaniklisgl.:€°\:\t375:17-9:2
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5,7
GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDENCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PAaina: 001 / 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade
41 2 0868817-3 15.562.375/0001-12 08/05/2012 02/05/2012

Endereço Completo (Logradouro, Ng e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
• RUA São Vicente, 449, Jardim Palmares, LONDRINA, PR, 86.025-040
Objeto Social
(8011-1101) ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, ARMADA E DESARMADA E SEGURANÇA PESSOAL.

• Capital: R$ 400.000,00
(QUATROCENTOS MIL REAIS)

Capital integralizado: R$ 400.000,00
(QUATROCENTOS MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei ng 123/2006)

Empresa de pequeno porte

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ Participate° no capital (14S) Espécie de Sócio
VALDIR RODRIGUES VIEIRA

670.358339-00
MERIEN STEFAN! KING

035.700.769-70
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA

036.534.519-90
Ultimo Arquivamento

Data: 29/11/2018 Numero: 20186039697

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

m/016176-2

'1901617'

Para verificar a autenticidade acesse wwwiuntacomercial.pcgoviir
e infante o número 190161752 na Consulta de Autenticidade

Consults darnel POE 30 das

200.000,00 SOCIO

200.000,00 SOCIO

0,00 PROCURADOR

CURITIBA - PR. 14 de janeiro de 2019

I ANnRn mAppn° RAygPi Pict:A!A
SECRETARIO GERAL

Prazo de Duração

IndetermInado

Administrador
Administrador

Término do 
Mandato

XXXXXXXXXX

Administrador XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
COM IMPEDIMENTO EXTRAJUDICI

Documento Assinado Digitalmente 14/01/2019
Junta Comercial do Parana
CNPJ 77.966.1 70/0001-99

'facie deve instalar o certificado da JUCEPAR
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MAC VIGILÂNCIA
MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Endereço: R. SAO VICENTE, N2 449 Centro, JARDIM PALMARES - PR CEP: 86.025-040
E-mail: protegeservicos@hotmail.com
FONE: (43) 3037-0906

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO
EDITAL

A empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNRI/MF) sob o n2. 15.562.375/0001-12, para fins de participação no Pregão Presencial ng
01/2019 realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos
termos do art. 42, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n2. 01/2019 e seus
Anexos.

Londrina, lide janeiro de 2019.

Assinatia1presentante Legal
Nome: Merien Stefani King
RG:8.715.708-3
CPF:035.700.769-70
Cargo: sócia administrativa
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14, SIMPLES

Simples Nacional - Consulta Optantes

)ata da consulta: 15/01/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CINPJ : 15.562.375/0001-12
opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Ei Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 08/05/2012

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

El Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

El Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

El Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

El Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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CONSOLIDAÇÃO DAS CLAUSULAS DO CONTRATO SOCIAL
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP
CNPJ n° 15.562.375/0001-12

NIRE 41208688173
MERIEN STEFAN! KING, brasileira, solteira, nascida em 01/10/1982,
empresaria, inscrita no CPF/MF sob n° 035.700.769-70, portadora da Cédula
de identidade RG n° 8.715.708-3 SSP/PR e OAB/PR n° 72592, residente e
domiciliada na cidade de Londrina - PR, na Rua Dinamarca, 160 Jardim !gape)
CEP 86046-15Q e VALDIR RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido
em 30/08/1969, empresário, inscrito no CPF/MF sob n°. 670.358.339-00
portador da Cédula de Identidade RG n° 4.623.220-8 SESP/PR, residente e
domiciliado na cidade de Londrina - PR, na Rua Monte Carlo n° 40, Conjunto
Oscavo Gomes Santos CEP 86046-340; únicos sócios componentes da
sociedade MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP,
Componentes da sociedade que gira na praga de Londrina - PR, na Rua São
Vicente n° 449 Jardim Palmares CEP 86.025-040, sob o nome empresarial de
MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PARTIMONIAL LTDA - EPP, com contrato
social arquivado na Junta comercial do Paraná sob n° 41208688173 em
08/10/2018 e inscrita no CNPJ (MF) sob n° 15.562.375/0001-12 resolvem
promover nova alteração contratual, bem como a consolidação das cláusulas
contratuais, nos seguintes termos:
CLAUSULA PRIMEIRA. - A sociedade girará sob a denominação de MAC
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP, com sede e foro na
cidade de Londrina, estado de Paraná 6 rua São Vicente n° 449.
CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem como objetivo social a Atividades
de vigilância e segurança privada
CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 08/05/2012
com prazo de duração indeterminado.
CLAUSULA QUARTA - 0 Capital Social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de R$ 1,00 (hum real)
cada uma, já integralmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre
os sócios:

"DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL"
FSOCIO T94 QUOTAS !R$
I MERIEN STEFANI KING 1 50,00% 200.000 200.000,00
! VALDIR RODRIGUES VIEIRA 50,00% 200.000 200.000,00
TOTAIS 100,00% ! 400.000 400.000,00
Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios quotistas fica limitada
montante do capital social.

CERTIFICO 0 REGIS7RO EM 29/11/2018 16:37 SOB N" 20186039697.
PROTOCOLO: 186O3697 DE 26/11/2018. COD/GO DE VERIFICAÇÃO:
11805028370. NIRE: 41208688173.
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL

CURITIBA, 29/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portai
Informando seus respectivos códigos de verificaçãoÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.8,luizfernando)  pag. 436 de 1732



98 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — EPP

CNPJ n ° 15.562.375/0001-12
HIRE 41208688173

CLAUSULA QUINTA - Da gerência da sociedade será exercida por todos os
sócios, que receberão, mensalmente, pró-labore a ser determinado de comum
acordo.
CLAUSULA SEXTA - DA ADIMINISTRAÇÃO E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe aos sócios MERIEN
STEFANI KING e VALDIR RODRIGUES VIEIRA acima qualificada com os
poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade
representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em
geral, bem como praticar todos os demais atos necessários á consecução dos
objetivos ou á defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados o uso
do nome empresarial isoladamente.
CLAUSULA SETIMA — DO PROCURADOR a empresa terá como procurador
doravante, nomeado neste ato e por esta cláusula o empresário SAMUEL
RIBEIRO DA SILVA brasileiro, solteiro natural de Ponta Grossa Pr., nascido em
04 de fevereiro de 1982, empresário portador da cédula de identidade Registro
Geral sob o n° 7.705.001-9, inscrito no CPF/MF sob n° 036.534.519-90 e CNH
sob n° 01235845754, DETRAN-PR, residente e domiciliado a Rua Pedrozina
O. Martins, 04, Jardim Boa Vista, CEP 84073-035, na cidade de Ponta Grossa -
Pr com os poderes da clausula "ad judicia" bem como com todos aqueles
descritos na CLAUSULA (QUINTA).
CLAUSULA OITAVA - A venda ou cessão de quotas a terceiros, estranhos
sociedade, SO poderá ocorrer na hipótese da sociedade ou dos demais s6cios
não manifestarem interesse na aquisição das quotas em igual condição
Parágrafo único. - O sócio que pretender retirar-se da sociedade deverá
comunicar a sua intenção por escrito aos demais sócios, mencionando o prego
e as condições do negócio, sendo que estes terão um prazo de 60 (sessenta)
dias da data do recebimento da comunicação para manifestarem sua anuência
ou exercerem o seu direito de preferência.
CLAUSULA NONA - O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de

cada ano, quando será levantado o balanço geral.
CLAUSULA DECIMA - 0 lucro apurado de acordo com a legislação vigente

será distribuído igualmente entre os sócios, podendo ainda ser mantido em
Reserva de Lucros, total ou parcialmente. Ocorrendo prejuizos, serão
compensados com saldo de Reservas de Lucros anteriormente constituídas.
Parágrafo 18. - Poderão ser distribuídos lucros intermediários, sendo os
mesmos compensados com o lucro apurado no final do exercício social.

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/11/2018 16; SOB N 20186039697.
PROTOCOLO: 186039697 DE 26/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805028370. NIRE: 41208688173.
MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL

CURITIBA, 29/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.hr

2

A validade deste documento, se impresso fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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3

V ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — EPP

CNPJ n° 15.562.375/0001-12
NIRE 41208688173

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade não se dissolverá pela
retirada, interdição, morte, falência ,insolvência de qualquer um dos sócios
quotistas, efetuando-se a apuração de haveres na data do evento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - No caso de morte, os herdeiros serão
admitidos na sociedade, ou se não desejarem nela ingressar, poderão
proceder a alienação de suas quotas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Os haveres do sócio retirante, interdito,
falido, insolvente ou falecido, serão apurados com base em Balanço Especial, a
ser apurado até 30 (trinta) dias após o evento, e pagável em 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao
mês e correção monetária igual ao IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, a
contar do mês seguinte ao Balanço Especial.

CLAUSULADECIMA QUARTA - As alterações do presente contrato social,
bem como as decisões sociais, dependem da aprovação da maioria simples do
capital social.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - Os sócios que, neste ato, integram a
sociedade, declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em
quaisquer dos crimes previstos em lei que possam impedi-los de exercer
atividades mercantis.

Londrina 14 de novembro de 2018.

MERTLE---FA.--N1 KING

iNHEIMENTO DE 1/(t-{..(
ESTA NO VERSO VALDIR RODRIGUES VIEIRA

eMNINI

4t..Á

CERTIFICO 0 REGISTRO EH 29/11/2018 16:37 SOB RP 20186039697,
PROTOCOLO: 186039697 DE 26/11/2018. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805028370. NIRE: 41208688173.
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA(72-19E1 K

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 1, ,,,____...< 
,
,-,

SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 29/11/2018

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, tse impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivon
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CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 16:37 SOB N' 20186039697.
PROTOCOLO: 186039697 DE 26/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
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Grupo Interse

Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° 01/2019

Envelope n°1: Proposta

Proponente INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
CNPJ 08.282.615/0001-60
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It, 
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

Grupo Intnsept

Prestaçâo de Serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada
EMPRESA: : INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LIDA - FONE (41) 3266-9581
CNP,d 08.282.615/0001-60
ENDEREÇO: RUA DOM JOAO VI 299 CAJURU -CURITIBA/PR
DATA: 6/0 /20 9
VALIDADE
PROPOSTA: 90 (noventa)dias __----

QUANTIDADE 12 meses
DATA BASE. 01/02/2018
SINDICATO. SINDICATO VIGTES ESTADO DO PARANA - CCT N° PR000491/2018
E-MAIL comERct.sc.5;INTERSEE-J.()OM BR
REGIME TRIBUTARIO t WIRE) PRLSOVDO

Para fins de participação Pregão Presencial n°0112019, apresentamos a seguinte proposta de pregos

Licitação n°: 01/2019 Valor Qtde. De Valor Proposto We. De Valor Total
Proposto

serviço por
Empregado

Empregados por Posto , Postos do Serviço

(A) (B) por Posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)
( C)

I

Vigilância -8
horas/dia, das

8h as 12h e das
14h As 18h, de

segunda a sexta-
feira.

5.109,63 3 R$ 15.328,88 1,00 R$ 15.328,88

II

Vigilância -B
horas/dia, das
11:30 as 20h,
de segunda a

sexta-feira.

5.247,07 3 R$ 15.741,21 1,00 R$ 15.741,21

Ill

Vigilância - 12
horas diurnas,

das 8 as 20h, de
segunda a

domingo, em
turnos de 12x36

horas.

5.058,24

-1

2 R$ 10.116,47 1,00 RE 10.116,47

IV

Vigilância -12
horas noturnas,
das 20h As 8h,
de segunda a
domingo, em

turnos de 12x36
horas.

5.427.75 2 R$ 10.855,50 1,00 R$ 10.855,50

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS R$ 52.042,06
VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS R$ 624.504,70

BANCO DO BRASIL -
AGI 3041-4
C/C 00144127-2

Curitiba, 16 de janeiro de 2019

Declaramos, que, nos preços estão inclusos todos as despesas com Impostos, Taxas, Materials, Equipamentos, Uniformes, Encargos Trabalhistas, Previdencianos
e Fiscais, além de quaisquer outros que incidam na contratabâo do objeto. inclusive os custos de entrga no local indicado pela Camara Municipal de Londrina, dos
materiais, uniformes e equiupamentos

',.
INTERSEPT VIGILANCIA E. SEGURANCA LTDA

-

41/1

.172

'O8.282.61510001-&
INTERSEPT VIGILÂNCIA

SEGURANÇA LTDA.
E

RUA DOM JOÃO VI, N°299
CAJURU - CEP 82900-150

CURITIBA - PR
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

N° do Processo 62/2018

Vigilância -8
horas/dia, das 8h
as 12h e das 14h

as 18h, de segunda
a sexta-feira

Po! E Pre9

R$ 5.109,63

Empregados

3

por Posto

(D)*(B x C)

R$ 15.328,88 1

Valor Total

R$ 15.328,88

II

Vigilância -8
horas/dia, das

11:30 as 20h, de
segunda a sexta-

feira.

R$ 5.247,07 3 R$ 15.741,21 R$ 15.741,21

Vigilância -12
horas diurnas, das

8 as 20h, de
segunda a

domingo, em
turnos de 12x36

horas.

R$ 5.058,24 2 R$ 10.116,47 R$ 10.116,47

IV

Vigilância -12
horas noturnas,

das 20h as 8h, de
segunda a

domtngo, em
turnos de 12x36

horas.

R$ 5.427,75 2 R$ 10.855,50 R$ 10.855,50

Valor Mensal dos Serviços R$ 52.042,06

-INTERSEPT VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

r68.282.61510001-661
INTERSEPT VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM JOÃO VI, N°299
CAJURU - CEP 82900-150

CURITIBA - PR

5€
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMA( AO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
Licitação n": 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância -8 horas/dia, das 11 30 as 20h, de segunda a sexta-feira
I. mOntli.oS
Mão de obra
Mão de obra vinculada á execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 hp° de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Prolissional
4 _Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria Rita mês.ano)
6 SINDICATO DOS VIGILANTES DO PARANÁ - CCT N°192000491 018

Modulo I - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
13 Adicional de Pet iculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de flora Noturna Reduzida

Outros (especificar)
Total

Módulo 2- Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário. Ferias e Adicional de Ferias
2.1 ID' (decline terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias
A 13° (décimo terceiro) Salário
EI Férias e Adicional de Ferias

Total

VIGILANTE
517330

1.677,00
VIGILÂNCIA

014)2/2018

Valor (RS)
1.677,00

503.10

2.180,10

Valor (RS)
8,33% 181,68
2,78% 60.56

11,11% 242,23
Vows:
I Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é s6 o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhara durante as ferias deste está aloeada no Modulo 4.1 letra A

Submódulo 2.2- Encargos Previdenciarios (CPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 jGPS, FGTS e outras contribuiçães Percentual ('I.) Valor (RS)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2.50% 60.56
C SAT 3.7890 91,47
D SESC ou SES1 1,50% 36,34
E 0SENAI - SENAC 1,00% 24,22

ISEBRAE 0.60% 14.53
CI INCRA 0,20% 4.84
II 4G I S 8,0050 193.79

Total 37,58% 910,22
Notm:
1 Base de calculo soma do Modulo 1 e Submodulo 2 1

Submodulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diários
2.3 Benellelos Mensais e Diários

A I ransporte
R Auxilio-Refeição Altmentaçáo
C Assistencia Medica e Familiar

Auxilio Creche 3,50, Seguro de Vida 9,00, Fundo dc Formação Profisional 15,00
Total 

Quadro-Resumo do Módulo 2- Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 lEntarges e Beneficies Anuais, Mensais e Diarios

2.] 130 (décimo terceiro) Salado, Ferias e Adicional de bénas
2 2 CPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Beneficios Mensais e Diários

Total

Valor (RS)
86,38

499,84
83.32
27.50

697,04

Valor (RS)
242.23
910.22
697,04

1S49,49 it

718.282.61510001-661
INTERSEPT VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM JOÃO VI, N' 299 •
CAJURU - CEP 82900-150

CURITIBA - PP

(e
k
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Modulo 3- Provisão para Rescisão
3 !Provisão para Rescisão Percentual (a/o) Valor (RS)
A Aviso Previo Indenizado 11420 I 0,09
B Incidência do I GIS sobre o As iso Prévio Indenizado 0.030 0,81

Multa do FOES e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 1.350 0 105,37
I) As-iso Prey lo Trabalhado 0,97". 21,20
I. 

--

Incidência de GPS. IGISe outras contribuições sobre o Aviso Provo
trabalhado

0,37% 7,96

Multa do FM S e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.04°0 0.85
Total 6,18% 146,28

Notas:

I Base de calculo das Letras A B e C, soma dos Modulus I e 2 1
2 Base de caluclo das letras D. E e F. soma do Modulo 1

Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submodulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 ;Substitute de Ausincias Levis
A Substituto na cobertura de Ferias

Substituto na cobertura de Ausências Legais (cálculo = (5/365)- 5
• dias de ausencia no decorrer do ano que corresponde a 1,37%

sobre a remuneração mensal e cada colaborador)
Substituto na cobertura de Licença Paternidade (cálculo ---

C (5/365)*15% de probabilidade de nascimento de filh(ao) de coda
colaborador no ano.) correspondendo a 0,21% sobre a
remuneração do colaborador)
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
(calculo = (15/365)95% de probabilidade de ocorrer um acidente
ao colaborador no ano.) correspondendo a 0,62% sobre a

D , remuneração do colaborador)
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade =
(1/12)*2%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim
correspondendo ao percentival de 0,07% sobre o valor da

E remuneração de cada colaboradora)
Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( ciuculo -(5/365) = 5
dias de ausencia no decorrer do ano que corresponde a 1,37%

F sobre a remuneração mensal e coda colaborador)
Subtotal

Incidência do Sub-modulo 2 2
Total

1 - Base de calculi): soma do Modulo I.

Submodulo 4.2- Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Stibstituto na cobertura de Interval() para rcpouso ou at imentação

_ Total

Percentual (%) Valor (RS)
833% 181,68

1,37%. 29,86

0,21%. 4,48

0.62% 13,44

0,07% 1,51

1,37% 29,86

11,96% 260,84
98.01

16,46% 358,85

Quadro-Resumo do Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 ;Gusto de Reposição do Profissional Ausente

4 1 Substituto nas Ausências Legais
4 2 Substituto na Intrajornada

Total

Módulos- Insumos Diverso
5 (ammo Diversos
A I MI flames
B Materials
C Lquipamentos

Outros ( especificar
Total

Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro

000t-6
Valor (RS)

25,78
125,78

Valor (RS)
358,85
125,78
484,62

Valor (R$)
47,83
13,61
70,69

141,13

6 I Coates Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Va (RS)
A Custos Indiretos 1,00's -18.02
B lucro 1,00% 48.50
1.1 Tributes 6.65"0 348.93

C I. Tributos Federais (especificar) 3.65° 191.52
C 2 Tributos Estaduais especificar) 0.00
C 3 Tributos Municipais (especificar I 3.00% 157.41

Total 8,65% 445,44

2. QUADRO-RESI MO DO 118h) POR EMPREGADO
;Mio de obra vinculada à execução contratual (valor por ettip tI Valor (RS)

A Modulo 1 - Composição da Remuneração 2 180.10
13 Modulo 2 Encargos e Beneficies Anuais, Mensais e Diários I 849.49
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão 146,28
D Modulo 4 Custo de Reposição do Profissional Ausente 484,62
1! Módoló 5 - Insumo Diversos 141,13

Subtotal (A +13 + D + E) 4.801,63
Modulo 6 - Custos Indiretos. Tributes e Lucro 445.44

\,
168.282.61510001-651

INTERSEpT VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA.NIA •
RUA DOM JOÃO VI, N°299
CAJUIRU — CEP 82900-15C

CURITIBA — PR
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PLAN11.114 DE CUSTOS E FORMACAO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
licitação n": 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância —S horavdia, das 8h as 12h e das 14h as 18h, de segunda a sexta-leira
I. MÓDULOS
Mao de obra
Mao de obra vinculada execução contratual
Dodos para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4  Categoria Profissional (‘Inculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (diafines ano)
6 SINDICATO DOS VIGII ANTES DO PARANA - CC I N" PR00049 I 2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 iCentfroalétioda Remuneraello
A Salário-Base
Ii
C'

Adicional de Penculosidade
Adicional dc Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de I lora Noturna Redonda
Outros (especificarl

Total

VIGILANTE.
517330

I 677,00
VIGII ANC1A

01 02 2018

1 67SW1-
503.10

2.180,10

Modulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submialulo 2.1 — 13" (décimo terceiro) Salário, [erns e Adicional de Ferias
2.1 17 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias Valor (R$)
A 13° ((Remo terceiro) Salário 8.33% 181,68
B , Adicional de Ferias 2,78% 60,56

Total 11.11% 242,23
\ten
I Verificando a estrutura conceitual da planilha o correto aqui e so o adicional de ferias O pagamento do salário do
colaborador que trabalhara durante as ferias deste esta alocada no Modulo 4 1 1-eira A

Submódulo 2.2 — Encargos Pre idenciários (GPS). Fundo de Garantia por tempo
de St rs iço (FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C

E

G
It

GPS, FGTS e outras contribuições Pereentaat (%)
INSS 20,00%
Salário Educação 2,50%
SAI 3.78%
SESC ou SESI 1.50%
SENAI SENAC 1,00%
SEBRAE 0.60%
INCRA 0,20%
FGTS 8,00%

Total 37,58%

Valor (DM
484,47
60,56
91,47
36,34
24.22
14,5$
4,84

193,79
910,22

1 Base de calculo soma do Modulo 1 e Submodulo 2 I

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefieios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 86,38
B Aux o-Refe ydo Alimentação 499,84
C Assistencia Medico e Fang liar 83.32
D Auxilio Creche 3.50.Seguro de Vida 9.00, Fundo de Formação Proli mal 15,1(0 27,50

Total 697,04

Quadro-Resumo do Modulo 2- Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benelielos Attuais, Mensals e Diarios Valor (DS)

2.1 1$' (decimo terceiro) Salario, Ferias e Adicional de Ferias 242,23
2.2 LIPS, FG FS e outras contribuições 910,22

r68.282.615/0001-661
INTERSEPT VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM JOÃO VI, N` 299
CAJURU - CEP 82900-151

CURITIBA - PR
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Beneticios Mensais e Dianos
Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

697,04
1.849,49

3 Provislio pare Racistio Percentual (%) 1 Valor (RS)
A As iso Prévio Indenizado 0.420.5 ID 09
B Incidência do FEPES sobrei) Aviso Prévio Indenizado 0,81
C Multa do [CIES e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35i. 10S,37
D Aviso Prévio Trabalhado 0,97" 21 20

Incidência de GPS. KITS e outras contribuições sobre o Aviso Previo 0.37i 7,96
Trabalhado

E Multa do Furs e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.04". 0,85
Total 6,18% 146,28

I - Base de calculo das Letras A. B e C, soma dos Módulos I e 2.1
2 - Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1

Módulo 4 -Custo de Reposição do Profissional Ausente
SubmOdulo 4.1- Substituto do Auséncias Legais
4.1 Substitute de Ausincias Legitis
A Substituto na cobertura de Férias

Substituto na cobertura de Ausências Legais (cálculo = (5/365) = 5
B dias de ausencia no decorrer do ano que corresponde a 1,37% sobre

a remuneração mensal e cada colaborador)
Substituto na cobertura dc licença Paternidade (calculo =
(5/365)9.5% de probabilidade de nascimento de filh(ao) de cada
colaborador no ano.) correspondendo a 0,21% sobre a remuneração
do colaborador)
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
(calculo = (15/365)*15% de probabilidade de ocorrer um acidente
ao colaborador no ano.) correspondendo a 0,62% sobre a
remuneração do colaborador)
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade -
(1/12)"2%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim correspondendo
ao percentitial de 0,07% sobre o valor da remuneração de cada

B colaboradora)
Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( Sum& -(5/365)
dias de ausencia no decorrer do ano que corresponde a 1,37% sobre

I' a remuneração mensal e cada colaborador)
Subtotal

Incidência do Sub-modulo 2.2
Total

Base de calculo, soma do Módulo I.

Submndulo 4.2- Substituto na Intrajornada
4.2 Substitute na IntEajornada
A Substituto na cobertura de Inters alo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Abdul° 4- usto de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

41 Substituto nas Ausências Legais
4 2 Substituto na Intrajomada

Total

MOdulo 5- Insumos Diversos

• Tnsumo Diversos
A Ifniformes
B Materials
C Equipamentos
D Outfox I especi ficar

Total

Módulo 6- Custos Indiretos, tributos e Lucro
6 !Castes ludiretos, Tributos e Lucre
A Custos Indiretos
B Lucro
C tributos

C I Intuits's federais (especiticar)
C 2 tributos lIstaduais I es peel neap
C.3.Tributos Municipals (especificar)

Total

2. Q1 ADRO-RESEMO DO ('ISTO POR EMPREGADO
Mao de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

A Modulo I Composição da Remuneração
It Modulo 2 Encargos e Benel twos Anuais Mensais e Diários
(' Modulo 3 - Pros isao para Rescisão
I) Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissiunal Ausente
I Modulo 5 Insumo Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)
I Modulo 6 - Custos Indiretos. Tributos e 1 ucro

Valor total por empregado

Percentual (%) I Valor (RS)
8,33% 68

1,37%
29,86

0,21%

4,48

0,62%

13,44

0,07%

1,51

1,37%
29 86

11,96% 260,84
450°s 98,01

16,46% 358,85

0.00"

Percentual (%)
I 00°
I 000•s
6.65'
1,68°,,

00's
3.0)
8,65%

Valor (RS)

0,00

Valor (R$)
358,85

0,00
358,85

Valor (
47.83
13.61
79.69

141,13

Valor (RS)
46.76
47,23

339,79
186,50

0,00
153,29
433,77

Valor (RS)
2.180.10
L849.49

146,28
358,85
141,13

4.675,85
433.77

5.109,63

t/
5/0001-661

.ERSEPT VIGILANCIA E
SEGURANÇA LTDA.

a [AIM JOÃO VI, N° 299
..URU -- CEP 82900-150

CLIRfTIBA - PR
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PLANII.HA DE CUSTOS F FORM/WAD DE PREÇOS

N° do Processo 62 2018
Licitação n° 01 2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilãncia 12 horas diurnas, das 8 as 20h, de segunda a domingo, em turnos de 1 2x36 horas
I• MODU1 OS
Mao de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

'tipo dc serviço (mesmo serviço com caractensticas distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Nonnatixo da Categoria Profissional
4 Categoria Protissional inculada a execução contratual)
5 Data-Rase da Categoria Ida mes:armi
6 SINDICATO DOS VIGILAN 'ES DO PARANA - OCTN° PR000491 2018

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 iComposição da Remuneração
A Salario-Base
B Adicional de Penculosidade
C Adicional de Insalubridade

Adicional Noturno
• Adicional de Hora Noturna Redutida
I Outros(especificar)

Total

VIGILANTE

VICILANC1A

517330
1.677,00

01:02/2018

Valor )
1 677,00

503,10

2.18,0,10

Modulo 2 -- Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2 1 - 13° (decimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias
2.1 r 13° (décinto terceiro)$alario,Férias e Adicional de Ferias Valo
A 13° (décimo terceiro) Salário 833% 181,68
B PéFias-e-Adicional dc Ferias 2,78% 60,56

Total 11,11% 242,23
\Him
1 Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui e so o adicional de ferias () pagamento do salário d
colaborador que trabalhara durante as ferias deste esta alocada no Módulo 4.1 Letra A

Submodulo 22 -Encargos Ores idencianos ((SPS), Fundo de Garantia por'tempo
de Son iço (POTS) e outras contribuições
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
A INSS

C

F

Salário Educação
SAT
SESC ou SESI
SENAI SENAC
SEBRAE
INCRA
FGTS

Total

13ase de calculo: soma do Modulo I e Submódulo 2.1.

Suhmodulo 2 3 13enelicios Mensais e Dtanos
2.3 Beneficios Mensais e Diários
A Transporte
B Auxilio-Reletção Alimentação
C Assistencia Medira e amiliar
B Auxilio Creche 3,50, Seguro de Vida 9,00, Fundo de 1 ommiçiio Profision

Total

Quadro-Resumo do Modulo 2 Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Dittos

2.] 13' (décimo terceiro) Salario. Ferias e Adicional de Ferias
22 GPS. FGTS e outras contribuições

Percentual (5)
20.00%
2.50%
3.78°0
1,50%
1,00%
0,60%
0.20%
8,00%

37,58%

Valor (RI)
484,47
60.56
91,47
36,34
24,22
14,53
4,84

193.79
910,22

Valor (R$)
26,88

340,8(1
83,32
27.50

478,50

Valor (R$)
242,23
910,22

1-0-8.282 . 5 0 -601
INTERSEPT vloiLANcIA E

SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM iCÃO VI. N" 299

CUURU — CEP 82900-150

L. CURITIBA-' PR
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2 3 Be neficios Mensais e 10iarios _
Total

478,50
1.630,95

Modulo 3 - Provisão para Rescisão
3 'Pawlsgo para Rescisão
A As iso Prévio Indenizado

Percentual ((M) Valor
0,42°.

li Incidência do FOES sobre o Asiso Prev to Indenizado
C' Multa do Di FS c contribuição social sobre o Aviso Presio Indenizado j 1)4„).°51°0°.
I) AL iso Prévio Trabalhado 0,97°
F Incidência de GPS, FOES e outras contribuições sobre o Aviso Pats io 0,37".

Trabalhado
I Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,04°0

Total 6,18%
Soto)
I Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Modulus 1 e 2.1
2 Base de cal ucla das Letras I). It e 1), soma do Module 1

Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submodulo 4.1 Substituto de Ausências Legais
4.I Substituto de Ausências ',agars
A Substituto na cobertura de Ferias

Substituto na cobertura de Ausências Legais ( cálculo = (5/365)- 5
B dias de ausencia no decorrer do ano que corresponde a 1,37% sobre

a remuneração mensal e cada colaborador)
Substituto na cobertura de licença Paternidade (calculo -

C 
(5/365)*15% de probabilidade de nascimento de filb(ao) de cada
colaborador no ano.) correspondendo a 0,21% sobre a remuneração
do colaborador)
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
(calculo = (15/365)*15% de probabilidade de ocorrer um acidente
ao colaborador no ano.) correspondendo a 0,62% sobre a

D remuneração do colaborador)
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade =
(1/12)2%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim correspondendo 0,07%
ao percentival de 0,07% sobre o valor da remuneração de cada

E colaboradora)
Substituto na cobertura de Auxilio Doença ciuculo -(5/365)= 5
dias de ausencia no decorrer do ano que corresponde a 1,37% sobre 1,37%

F a remuneração mensal c cada colaborador)
Subtotal   11,96%

Incidência do Sub-modulo 22 4.5(19,
16,46%Total

\ow.
I - Rase de calculo soma do Modulo I.

Subrnodulo 4 2 Subselum na Intrmornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substouto na cobertura de Intersalo para repouso ou alimentaçâo

Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente  

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intralomada

Total

Modulo 5 Insumos Disersos
5 [Instill-10 Diversos
A Uniformes_
B Materials
C I quipamentos

Outros (especilicar)

Modulo 6 Custos Indiretos tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A Custos Indiretos
B Lucro
C Fributos

C I. Tributos Federais ( especificar)
C.2.I nbutos Estaduais1especificar)
C 3 1 nbutos Municipals (cspecificar)

Total

2 QUADRO-RFSUMO DO C1JS 1)0 POR EMPREGADO
Mao de ohm vinculada á execução contratual (valor por emp

A Modulo 1 Composição da Remuneração
• Modulo 2 Encargos e Beneficias Anuais. Mensais c Dian()
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão
O Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
• Modulo 5 lnsumo Disersos

Subtotal (A + B + C + D + E)
F Modulo 6 - Custos Indiretos tributos e Lucro

Valor total por empregado 

Perceptual 1%)

1,37%

11,21%

0,62%

Valor (RE

10,09
0,81

105,37
21.20
7.96

0,85
146,28

181,08

29,86

4.48

13,44

1,51

29,86
260,84
98,01

358,85

Valor (RS1
171 51
171,51

Valor (R$)
358,85
171.51
530,16

Valor S)

Percenturd (%) Valor(RS
1,00%
1,00%
6,65'.
3,65'.
0.0094
3 OW.
8,65%

47.83
13,61
79.6

141,13

46,2,
46,75

336.37
184 65

(10(
151.75
429,41

Valor (RS)
11 180 10_
1 630,95

146,28
530,36
141,13

4 628, 82. 
429 41

5 058,24

Nri/
108.282,615/0001-0

INTERSEPT VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA,
RUA DOM JOÃO VI, N°299
CAJU U - CEP 82900-150

CURITIBA - PR
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PLANII,I1A DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
licitação n": 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância 12 horas noturnas. das 20h as Rh de segunda a domingo em turnos de 12x36 horas
I. MODE 1.05
Mão de obra
Mao de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

I Tipo dc serx No (mesmo serviço com caracteristicas distintas)
2 Classiticação Brasileira de Ocupações (cm))
3 Salário Nonnativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada á execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dialmcs ano)
6 SINDICA1 0 DOS VIGII AN I F1S DO PARANA - CCT N" PR003/491 2018

Modulo 1 - Composição da Remuneração
1 ;Composição da Remuneração
A Salano-Base
B Adicional de Penculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Ilora Noturna Reduzida
1-1 DSR

Total

Módulo 2- Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13" (décimo terceiro) Salário. Ferias e Adicional de Ferias
2.1 113° (décimo terceiro,) SAMS, Férias eAdidostini de Férias
A 13° (décimo terceiro) Salário
Il :Ferias e Adicional de Ferias

Total

8.33%
7,78°O

11,11%

VIGILANI I

VIGILANCIA

517330
1 677.00

01 02 2018

Valor (RS)
1 677.00

503.10

Valor (RS)

Vows.
1 Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui soo adicional de ferias O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as terias deste est.) alocada no Modulo 4 I leira A

Submódulo 2.2- Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e contras contribuições.
2.2 1crs, FGTS e outras contribuições  
A INSS
• Salário Educação
C SAT
D SESC ou SESI
E SENAI -SENAC

SEBRAE
• :INCRA
H PUTS

Total
Votas:
1 - Base dc cálculo: sorna do Modulo 1 e Submódulo 2 I

Percentual (%)
20.00%
2,50%
3.78%
1,50R a i
1,00%
0.60o
0.20%
8,00"

37,58%

Submódulo 2.3- Benefieios Mensais e Diários
2.3 Benefftios Mensais e Diários
A 2 ranspone
B Auxílio-Refeição-Alimentação
C Assistência Medic.) c Familiar
• :Auxilio Creche 3,50, Seguro de Vida 900.Fundo de Formação Prollsional 15.00

Total

Quadro-Resumo do Modulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2  1.Encargos e Rendidos Annals, Mensais e Diários

2.1 13" (decimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias
2 2 CiPS, EN IS e outras contribuições
2 3 Beneficios Mensais e [-tunas

Total

Valor (RS)

Valor (RS)

160,08

32,02
2.372,19

197,68
65,89

263,58

527.15
65.89
99,53
39.54
26,36
15,81
5,27

210,86
990,42

26 88
340,80
83,37
27,50

478,50

Valor (RS)
263,58
990,42
478.50

1.732.50

aly1.1-4

08.,e82
!NTERSEPT VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM JOÃO VI, N°299

IHRU - CEP 82900-150
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Modulo 3 7 Provisão para Rescisão
lProtisio pan Rescisão

A Aviso Previo Indenizado
H Incidência do FGTS sobre o Aviso Previo Indenizado
C Multa do POTS e contribuiçâo social sobre o Aviso Prévio Indenizado
D Aviso Prévio Trabalhado
E Incidência de UPS. VDTS e outras contribuições sobre o As iso Presio

nabal Nado
Multa do ECTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total
Amas:
I Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Modulos 1 e 2 1
2 Base de caluclo das letras D. Fe E. soma do Modulo I

Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Sabotituto de Ausincias Legais
A Substituto na cobertura de Férias

Substituto na cobertura de Ausências Legais (cálculo = (5/365) -
It dias de ausencia no decorrer do ano que corresponde a 1,37%

sobre a remuneração mensal e cada colaborador)
1Substituto na cobertura de Licença Paternidade (calculo =
,(5/365)*15% de probabilidade de nascimento de filh(ao) de cada 0,21%colaborador no ano.) correspondendo a 0,21% sobre a
remuneração do colaborador)
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
(cálculo = (15/365)' 15% de probabilidade de ocorrer um acidente
ao colaborador no ano.) correspondendo a 0,62% sobre a
remuneração do colaborador)
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade =
(1/12)*2%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim 0,07%
correspondendo ao percennual de 0,07% sobre o valor da

E remuneração de cada colaboradora)
Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( caticulo -(5/365) = 5
dias de ausencia no decorrer do ano que corresponde a 1,37% 1,37%

F sobre a remuneração mensal e cada colaborador)
Subtotal 11,96%

Incidência do Sub-modulo 22 4.500 0
Total

Percentual (%
0.42"o
0.03°0
4,350 0
0.97%
037%

0.04%
6,18%

1 Base de cálculo. sorna do Modulo I

Submódulo 4.2- Substitute na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Percentual (%) [
8.33% 1

1,37% I

Quadro-Resumo do Modulo 1 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 [Custo de Reposição do Profissional Ausente 

41 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrarornada

, Total

Modulo 5- Insumos Diversos

0,62%

16,46%

Valor (RS)

Valor (RN)

10.98
(5.88

114.66
23.06

8,67

0.92
159.17

197,68

32,50

4,87

14,62

1,65

32,50
283,82
I 06,65
390,47

Valor (RS)
000% 171.51

171,51

Valor (11$)
390,47
171,51

_ 561,98

5 lbtsumo Diversos
A I inirormes
B Materials _
C Equipamentos
D Outros ( especificao

Valor (RS)
47.83
13.61
79,(i9

Total 141,13

Modulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 [Castes Indiretos, Tributos e Cuero Percentual (%) L Valor (
A Custos Indiretos I 00"v 49,67
B lucro 1.00% 50,17
( Fr boos 6.65% 360,95

ributos Federais I especificar) 3.65% 198,11!DI
C 2 rributos listaduais (especificarI 0.00% 0,00
B 3. Er-rhinos Municipals (especificar I 3,00% 162,83

Total 8,65% 1 460,78

2. Qt ADRO-RESIA10 DO CUSTO POR EMPRECADO
Mio de obra vinculada * execução contratual (valor por empregado) _Valor (R$)

A Modulo 1 Composição da Remuneração 2 372 19
13 Modulo 2 Encargos e Benelicios Anuais, Mensais e Dorms 1 732.50
C Modulo 3 Provisão para Rescisão 159 17
14 Modulo 4 Custo de_Reposição do Profissional Ausente 561.98
F Modulo 5 — Install() DIN ersos 141,13_

Subtotal (A + B+ C + D + E) 4 966 97. ,
I Modulo ti Custos Indiretos Tributos e Lucro 460,78

do

ild
 -
 V

f3
11

18
(1

0 
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Descrição dos Insumo Diversos

N° do Processo: 62/2018

Licitação n°: 01/2019 Quantidade Valor

Valor Diluido
Duração dos

itens
(vida útil)

CALÇA 2,00 42,00 14,00
CAMISA 2,00 43,00 14,33

JAQUETA FRIO 1,00 70,00 11,67
CALÇADO SEGURANÇA 1,00 40,00 6,67

BONE 1,00 7,00 1,17
Valor total 202,00 47,83

Materiais

Descrição Quantidade Valor

Valor Diluido
Duração dos

itens
(vida (Ail)

CINTO DE NYLON 1,00 15,00 1,25
CAPA DE CHUVA 1,00 18,00 1,50

CRACHÁ 1,00 5,00 0,83
CASSETETE 1,00 25,00 0,69

LIVRO DE OCORRÊNCIAS 1,00 10,00 3,33
APITO 1,00 8,00 0,44

CORDÃO PARA APITO 1,00 2,50 0,14
LANTERNA 1,00 25,00 4,17

PILHA PARA LANTERNA 1,00 15,00 1,25
Valor total

E ui amentos

123,50 13,61

Descrição Quantidade Valor

Valor Diluido
Duração dos

itens
(vida útil)

Radio HT com Baterias 9,00 850,00 79,69

Valor total 850,00 79,69

/)
06.232M15/0001-601

INTERSEPT VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA.

DOM JOÃO VI, N°299
CidUIRU - CEP 82900-15C

CURITIBA - PR
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25/10/2018 FapVVEB - Fator Acidentano de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento

Número Médio de Vínculos:

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE

com todos os insumos necessários ao
cálculo do FAR

Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência:
I 2019 •

Selecione um Estabelecimento
08 282 515/0001-60 •

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

ou complete o CNPJ Raiz 08.282.615/

Alternar visualização da consulta para: FAP Original - Data Calculo 21/09/2018 - Valor do Fap 1,2587 •

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LFDA

CNPJ Completo: 08 282 615/0001-60

Endereço: R Dom Joao VI 279- Caturu - Curitiba - Pr

CEP: 82900-150

Inicio da Atividade: 31/08/2006

Data da última atualização na RFB na extração: 31/08,2006

Informaçoes relativas as extrações

Ano de Vigência: 2019

Periodo-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2016 a 31/12/2017

Data de extração dos dados da arrecadação: 02/02/2018
Origem Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações a

Previdência Social - GFIP

Data de extração dos dados de benefícios: 03/07/2018
Origem: Sistema Onico de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 25/07/2018
Ano de Referência: 2016

Fonte- IBGE

Valor do FAP Original

FAP Original 1,2587

Histórico de processamento do FAP

FAP 1,255z/

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho -
CAT com Obito o
Massa Salarial: 85.125.957,79

1.366,5417

6.506

4 047

Data Calculo 21/09/2018

Data do Calculo 21109/2018

Auxilio-doença por acidente de trabalho - 891:

Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
-892:

Pensão por morte por acidente de trabalho - B93

Auxílio-acidente por acidente de trabalho -894

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.0):
ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA (80.11-1/01)

Valor Total de Benefícios Pagos 124 421,70

Atividade econ6mica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas: Visualizar Relatório

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Lidice de FreqUência:

indice de Gravidade:

10,2448

1,0245

Número de Ordem de
Frequência'

Número de Ordem de 2.539,3678

https,/ 2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/consulta/resultadoConsultaFap.xhtml

2 617 7214

C'

centil de Ordem de
Freqüêncim

Percentil de Ordem de

--- Gravidade'

64,6743

62,7377
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25/10/2018 Fap WEB - Fator Acidenthrio de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento

indice de Gusto 1.4616

Taxa Media de 152316%
Rotatividade: 

FAP a ser informado no SEFIP

Gravidade:

Número de Ordem de Custo 2.410 3125

" Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

Percentil de Ordem de Custo

ndice Composto

59,5480

1.2587

https://vvwwadataprev.govbr/FapWeb/pages/consulta/resultadoConsultaEapixhtml 2/2
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Grupo Intersept

UMA SOLUÇÃO DURADOURA COM UMA GRANDE RELAÇÃO CUSTO/BENEFICIO.

ANEXO V — DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA

PROPOSTA

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. 01/2019

A empresa INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LIDA, pessoa jurídica de

direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 08.282615/0001-60, declara, sob as penas da Lei, que

os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus

anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a

prestação de serviços de vigilância patrimonial, conforme previsto no Edital de

Pregão Presencial n°. 01/2019.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2019.

Procurador
Nome: Luis Carlos Batista Ribas
RG:9.992.190-0
CPF: 058.242.319-82
Cargo: Diretor Comercial

Observações:
a) Esta declaração deve ser preenchida somente se a empresa optar por não realizar vistoria,
nos termos da Seção I do Termo de Referência.
b) Esta declaração deverá constar do Envelope n° 1 — Proposta.

NÍ\

F08.282.615/0001-661
INTERSEPT VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM JOÃO VI. N°299
CAJURU - CEP 82900-150

CURITIBA - PR

Intersept Vigilância e Segurança Ltda
CNPJ 08.282.615/0001-60

Rua: Dom João VI, 299- Cajuru - 82900-150 - Curitiba - Pr
WWW intersen.com. br telefone: (4 I ) -3266-9581

J
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Grupo Intersept

UMA SOLUÇÃO DURADOURA COM UMA GRANDE RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO.

ITEM 16.6 — DECLARAÇÃO RELATIVA A INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO

Eu LUIS CARLOS BATISTA RIBAS, portador da Cédula de Identidade, Registro

Geral (RG) n°. 9.992.190-0, na qualidade de Procurador da empresa INTERSEPT

VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 08.282.615/0001-

60 interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n° 01/2019,

da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento As

determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da

lei, que a empresa instalará escritório no Município de Londrina-PR, a ser

comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do

contrato.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2019.

Procurador -
Nome: Luis Carlos Batista Ribas
RG:9.992.190-0
CPF: 058.242.319-82
Cargo: Diretor Comercial

1-08.232 61510001-601
ERSEPT VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM JOÃO VI, N°299

CURITIBA - PR

ch.._ CEP 82900-150

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 1 'Proposta)

Intersept Vigilância e Segurança Ltda
CNPJ 08.282.615/0001-60

Rua: Dom João VI, 299- Cajuru - 82900-150 - Curitiba - Pr
\ 1/2 vk intersept.com.br telefone: (41) -3266-9581
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Grupo Intersept

UMA SOLUÇÃO DURADOURA COM UMA GRANDE RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO.

ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A1/4 Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. 01/2019

A empresa INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de

direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 08.282615/0001-60, para fins de participação no

Pregão Presencial n°01/2019 realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara,

sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as disposições do

Edital do Pregão Presencial n°. 01/2019 e seus Anexos.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2019.
77

Procurador
Nome: Luis Carlos Batista Ribas
RG:9.992.190-0
CPF: 058.242.319-82
Cargo: Diretor Comercial

r08.282,615/0001-661
INTERSEPT VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA.
-20A DOM JOÃO VI, N°299
CAJURU - CEP 82900-150

L. CURITIBA - PR
Intersept Vigildncia e Segurança !Ada

CNPJ 08.282.615/0001-60
Rua: Dom João VI, 299— Cajuru 82900-150 - Curitiba-- Pr

).1 intersept com.br telefone: (41) —3266-9581

(c7-
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Câmara Municipal de Londrina
Pregâo Presencial ng 01/2019

Envelope n21: Proposta

Proponente SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIREL1CNPJ 11.933.418/0001-78
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stGUIUM 4
N•3/40,-

PREGÃO PRESENCIAL Ng 01/2019
Proposta Comercial

A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n9. 11.933.418/0001-78, situada à Rua Amazonas de Souza Azevedo,
328 — Bacacheri — Curitiba (PR), para fins de participação no Pregão Presencial n°
01/2019 realizado pela Camara Municipal de Londrina, vem através da presente
apresentar PROPOSTA COMERCIAL anexando a presente as PLANILHAS DE CUSTOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS. 

a) OBJETO: Prestação de serviços de vigilância desarmada com fornecimento de mão de
obra, equipamentos e materiais necessários à execução.

b) LOCAL: Câmara Municipal de Londrina.
c) POSTOS: Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08
horas diárias, compreendidas das 8 as 12h e das 14 as 18h, de Segunda a Sexta feira —
Total de 40 horas semanais; Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com
carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 11:30 as 20 h de Segunda a
sexta-feira — Total de 40 horas semanais; Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas,
compreendidas das 8 as 20h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes
em turnos de 12x36 horas; Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas,
compreendidas das 20 as 8h,de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes
em turnos de 12x36.
d) Os componentes de prego não renováveis são as constantes nas planilhas MODULO

3 — ITENS A — Aviso Prévio Indenizado, B — Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio
Indenizado, D — Aviso Prévio Trabalhado, E — Incidência da GPS, FGTS e outras
contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado, MÓDULO 5 — Item C — Equipamentos.

e) Valida da proposta 90 (NOVENTA) dias.
0 sindicato laboral vinculado a mão de obra é o Sindicato dos Empregados em Empresas
de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos de Segurança e Similares de Londrina e
Região, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego — MTE sob o n° PR000491/2018
(Processo n°. 46212.002787/2018-97).
f) Data Base da categoria: fevereiro
g) Nos comprometemos a cumprir esta proposta caso sejamos declarados vencedores

do referido certame, nas condições e prazos máximos previsto no Termo de
Referência do certame referenciado.

h) Submissão ao regime de penalidade estabelecidos na minuta de contrato (anexo X),
em especial a referente à recusa de assinara contrato administrativo no prazo de 05
(cinco) dias após regularmente convocada.
Submissão aos termos do Edital e seus anexos do certame referenciado.
Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, a Sra. Gisele
Furtado dos Santos, brasileira, solteira, administrador, portadora da cédula de

RIA %NI 4ZON tS DE 50171 41EVED0, 328, BA( .WIIERi • Cl RI ri RAIPR 1413043-0909
RE A SANT\ t FAREN.1.50 SAL 901 EDIF.TOD ER SHOPPING — CEP 86.010-180 • L0NDRINA/PR143 3039-4909
comercial a gruposegplus.com.hr • i.n.,w.gruposegplus.coni.br

i)
I)

\N\`'
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I

identidade RG n° 4.536.191-8, inscrita no CPF sob o n2 603.951.179-68, residente e
domiciliada no Rua Coronel José Carvalho de oliveira, 536 - casa 02 — Uberaba —
Curitiba (PR).

k) Para contato comercial: Responsávei - GISELE FURTADO DOS SANTOS, Telefone Fixo
n°: (41) 3043-0909, E-mail: contratos@gruposegplus.com.br

I) Quadro Resumo do valor dos Serviços:

Tipo de

Serviço

(A)

Valor Proposto

por Empregado

(13)

Qtde. De

Empregados

por Posto

(C)

Valor
Proposto

por Posto

(D)4.- (B it C)

Qtde. De

Postos

(E)

Valor Total

do Serviço

(F) v. (13 x E)

I Vigilância —8 horas/dia, das 8h as
12h e das 14h as 18h, de segunda a
sexta-feira.

R$
5202,42

R$ 3,00 R$
15 607,26

R$ 1,00 R$ 15.607,26

I , Vigilância —8 horas/dia, das 11.30 as
20h, de segunda a sexta-feira

R$
5202,42

3,00 R$
15.607,26

I R$ 1,00 R$ 15.607,26

III Vigilance — 12 horas diurnas, das 8
as 20h, de segunda a domingo, em
turnos de 12x36 horas

R$
i 5.212,32

2,00 R$ R$
10 424,63 .

1,00 R$ 10.424,63

IV
--I--

Vigidancia —12 horas noturnas, das
20h as 8h, de segunda a domingo,
em turnos de 12x36 horas.

I R$
5.619,55

R$ 2,00 R$
11.239,11

R$ 1,00 R$ 11.239,11

Valor Mensal rvi R5 52.878,26

Val*rAnualdosSeMços R$ 634.539,13

Curitiba, 16 de Janeiro de 2.019:-

Repr sent te Legal
Nome: GISELE EU DO DOS SANTOS

RU: 4.5 6.19 -8/SSP/PR
CP17: 603.951.179-68

Cargo: GERENTE ADMINisTRAtivo

RI %NI \ ZO \ 3S DE SOI ZA kZEN EDO, 328, BA( 14'111.121 RI 1 ID %/PR I 41 3043-0909
R1\ St\ I %I U21\1,50 31 1.901 EDDA MN ER SIIOPPING — EP S6.010-180 LONDRINA/PR I 433039-4909
comercial a usuposegplus.com.br 0 .0 ru poseg pl us.rom.br
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Qtde. De

mpregados

por Poste

Valor Proposto

par Pasta

(0) (13 x C)

Qtde. De

Pastas

(E)

Vigilanoa - S horas/rija, das Ah as 12h e das
1411 as 155, dc segunda a seeta-feira.

RS 5.202,42 RA 3,00 RS Ps 60 /,26 R5 1,00

Vigilancia - S [Ryas/6a, aas 11'30 as 205, de
segunda a ÇPXt a-feira.

5$ s 202,42 55 3,00 55 la 607,26 RS 1,00

V8inanc,a - 12 horas liar nas, das 8 as 20h,
de segunda a du:slings), ens turnos de 12436
hares

5$ 521732 5$ 2,00 55 102124,63 RS 1,00

Vigilansia - 12 horas noturnas, das 205 às
Si,,de segunda a donut go, errs turnos de
12536 horas

HZ 5.619,55 5$ 2,00 5$ 11 249 11 5$ 1,00

Valor A

Valor Total

do Semis.,

(F) x Eit

RS

R$

55

R$

15.607,26

15 607,26

10 424,62

11 239 11

52 878,26

RS 634.539,13
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a

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

V do Processo: 62/2018
Licitação n": 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
\ igilancia - 8 horas/dia, das Rh as 12h e das 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.
I. MODULOS
Mão de obra

lão de obra vinculada á execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
; Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
3 Data-Base da Categoria (diainitõsiano)

Modulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno

Adicional de I lora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Modulo 2- Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13" (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias
2.1 13" (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias_
A 133 (decimo terceiro) Salário
B Férias e Adicional de Férias

Total

Vigilancia desarmada
517330

1.677.00
Vigilante

0E02/2019

Valor (RS)
1.677.00

503.10
0.00
0.00
0,00
0.00

2.180,10

Valor (R$)
8,33% 181.68
2,78% 60,56

11,11% 242,23

1 Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de ferias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhara durante as ferias deste está aloeada no Modulo 4.1 Letra A.

Subnuidulo 2.2- Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (AF) Valor (R$)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT ,50% 36,34
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI - SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H EGTS 8,00% 193,79

Total 35,30% 855,08
\ otas.
I --Base de cálculo: soma do Modulo I e Submodulo 2.1.

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR I 413043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010480 • LONDRINA/PR I 43 3039-4909 •
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br

ç___
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Submodulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A .fransporte 73.18
B Auxilio-Refeição/Alimentação 499.84
C Assistência Médica e Familiar 86.32
D Seguro de vida 7,50

[undo Formação 6,25
Total 673,09

Quadro-Resumo do Modulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 130 (décimo terceiro) Saldrio. Ferias e Adicional de Ferias
GPS, FGTS e outras contribuições
Beneficios Mensais e Diários

Total

Modulo 3 — Provisão para Rescisão

Valor (RS)
242.23
855.08
673,09

1.770,41

3 Provisão para Rescisão Percentual (°/0) Valor (RS)
Aviso Prévio lndenizado 0,42% 10.09

B Incidência do HITS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0.8 I
C. Multa do MIS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
FT Aviso Previo Trabalhado 1.94% 42,39

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,69% 14.96
Trabalhado
\ Mira do FGIS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0 0 8 o 1.70

Total 7,51% 175,32
\ oto.v .
I Base de calculo das Letras A. B e CL sorna dos Módulos 1 e 2.1.
2-- Base de allei0 das Tetras D. E e E, sorna do Modulo I.

Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 8.33% 181.68
B Substituto na cobertura de Ausências legais 0.27% 5.97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1.21
Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 3.18% 69,36

Total 12,19% 265,83
\

- Base de calculo: sorna do Modulo 1.

Submodulo 4.2— Substituto na lntrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

0,0Vo
Valor (RS)

0,00
0,00

Valo (R$)

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR I 413043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRINA/PR I 433039-4909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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seGURANÇAI
Nroot

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

MOdulo 5 — [mourns Diversos
5 Insumo Diversos
A Lill formes
R Materiais

Equipamentos
14 Reciclagem Curso vigilancia

Total

Total

NIOdulo 6— Custos Indiretos, Tributos e Lucro

/65,83
0,00

265,83

Valor (RS)
24.37
14,31
66.67
37,50

142,85

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (°/0) Valor (R$)

A Custos Indiretos 5,00% /26.73

Lucro 2.00% 95,22

C Tributos 6.65% 345,96

C.I . Tributos Federais (especificar) 3,65% 189,89

C.2. Fributos Estaduais (especificar) 0.00% 0.00

C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 156.07

Total  13,65% 667,91

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

A Modulo 1 — Composição da Remuneração
R Modulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão
L) Modulo 4 --- Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 Insumo Diversos

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

Valor total por empregado

Valor (R$)
2.180.10
1.770.41

175,32
265.83
142.85

4.534,51
667,91

5.202,42

o

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI - CURITIBA/PR I 413043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRINA/PR I 433039-4909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br •
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
licitação IC: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância -8 horas/dia. das 11:30 as 20:00, de segunda a sexta-feira.
I. MODE LOS
Mão de obra
\Tao de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

I Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (('130)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Modulo 1 — Composição da Remuneração
I Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade

Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
F Adicional de Flora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Modulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submodulo 2.1 — 13" (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias
A 13' (décimo terceiro) Salário
B ferias e Adicional de Ferias

Total

Vigilancia desarmada
517330

1.677,00
Vigilante

01102/2019

Valor (RS)
1.677,00

503.10
0.00
0.00
0.00
0,00

2.180,10

Valor (12S)
8,33% 181.68
2,78% 60.56

11,11% 242,23
\ olus.

1 Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as ferias deste esta alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submodulo 2.2— Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço(ECTS) e outras contribuições.
2.2 CPS, EGTS e outras contribuições Percentual (/o) Valor (RS)
A INSS 20,00% , 484,47
13 Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 1,50% 36,34
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI—SENAC 1,00% 74.77
F SEBRAE 0,60% 14,53

INCRA 0,20% 4.84
II EGTS 8,00% 193,79

Total 35,30% 855,08
\ was:
I - Base de calculo: soma do Modulo 1 e Submodulo 2.1.

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI CURITIBA/PR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRINA/PR I 43 3039-4909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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Submódulo 2.3— Benefícios M ensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 73.18
B Auxílio-Refeição/Alimentação 499.84
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Seguro de vida 7,50
E Fundo Formação 6.25

Total 673,09

Quadro-Resumo tio Modulo 2 —Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 13' (décimo terceiro) Salário, Ferias c Adicional de Ferias
GI'S. rcas e outras contribuições
Benefícios Mensais e Diários2.3

Total

Modulo 3 — Provisão para Rescisão

Valor (R$)
242.23
855,08
673.09

1.770,41

3 Provisão para Rescisão ! Percentual (%) Valor (RS)
A A viso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do EGUS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D A iso Previo Irabalhado 1,94% 42,39

Incidência de GI'S. FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,69% 14.96
Trabalhado

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70

. . . Total 7,51% 175,32
\ows•
1 Base de cálculo das Letras A. B e C'. soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 — Base de calticlo das Letras D. E e F, soma do Modulo I.

Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submodulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5.97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01%  196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 3.18% 69,36

Total 12,19% 265,83
\was:
I Base de calculo: soma do Modulo I.

Submodulo 4.2— Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

0,00%
Valor (RS)

0.00
0,00

Valor (RS)
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4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Módulos— Instimos Diversos
5 !mum Diversos
A

C

Uniformes
Materiais
Ikmipamentos
Reciclagem Curso viuilancia

Total

Total

Modulo 6— Custos Indiretos, Tributos e Lucro

265,83
0,00

265,83

Valor (R$)
74,37
14,31
66,67
37.50

142,85

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (/0). Valor (RS)
A Custos Indiretos 5.00% 226.73
13 Lucro 2,00% 95,22
C •I'ributos 6,65% 345,96

C.1. Tributos Federais (especificar) 3.65% 189.89
C.2. ributos Estaduais (especificar) 0.00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3.00% 156,07

Total 13,65% 667,91

2. ADRO-RESUMO DO GIST° POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

A Modulo 1 — Composição da Remuneração
B Modulo 2— Encargos e Beneficios Anuais. Mensais e Diários
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão
D Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 - Insurno Diversos

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

Valor total por empregado

Valor (14$)
2.180,10
1.770,41

175,32
265,83
142.85

4.534,51
667.91

5.202,42
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
Licitação n": 01/2019

DISCRIM INAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilancia 12 horas diurnas. das 8 as 20h. de segunda a doming°, em turnos de 12836 horas.
1. MÓDULOS
Mao de obra
Mao de obra vinculada )1/2 execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

I Tip() de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) Vigilante
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/20 I 9

Modulo I — Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida

Outros (especilicar)
Total

Modulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submodulo 2.1 — 13" (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias
2.1 13" (décimo terceiro)Salário, Ferias e Adicional de Ferias
A 130 (decimo terceiro) Salário
B Ferias e Adicional de Ferias

Total

8.33%
2.78%

11,11%

Vigilancia desarmada
517330

1.677,00

Valor (RS)
1.677,00

503,10
0,00
0,00
0,00
0.00

2.180,10

Valor (RS)
181,68
60,56

242,23 h -
\ was •
I - criticando a estrutura conceitual da planilha. o correto aqui é só o adicional dc férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as ferias deste esta alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submodulo 2.2— Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 CPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 20,00% 484,47
13 Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 1,50% 36,34
D SESC: ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI SENAC 1,00% 24,22

SI-3RAE 0,60% 14,53
G INCRA 0.20% 4,84
I I EGTS 8,00% 193,79

Total 35,30% 855,08
\cos-
- Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submodulo 2.1.
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Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A transporte 17,88
B Auxilio-Refeição/Alimentação 340.80
C Assistência Médica e Familiar 86.32
D Seguro de vida 6.25

Fundo Formação 7.50
Total 458,75

Quadro-Resumo do Niódulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (RS)

2.1 13" (décimo terceiro) Salário. Férias e Adicional de Férias 242,23
2.2 GPS. friTS e outras contribuições 855,08
2.3 Benefícios Mensais e Diários 458.75

Total 1.556,07

Módulo 3 — Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (/o) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 10537

Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS. FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,69% 14,96

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70

Total 7,51% 175,32
Vokis:
1 Base de cálculo das Letras A. B e C. soma dos Módulos 1 e 2.1.

- Base dc caluclo das Letras D, E e F. sorna do Modulo I.

Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submtidulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentuil (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97

Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7.17
li Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1.21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0.00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,18% 69.36

Total 12,19% 265,83
• \ ums•
1 - Base de cálculo: sorna do Modulo I.

Submódulo 4.2— Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada •
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

0,00%
Valor (R$)

222,96
222,96

Valor (RS)
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4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Modulo 5 — Insumos Diversos
Insumo Diversos

A Uniformes
13 Materiais
• Equipamentos

Reciclagem Curso vigi lancia

Total

Total

Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A
Fl

Custos Indiretos
lucro
Tributos
C. I. Tributos Federais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

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

A Modulo 1 Composição da Remuneração
It Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão
D Modulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 Insumo Diversos

Subtotal (A + B + C + fl + E) ,
F Modulo 6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor total por empregado

265.83
222,96
488,79

Valor (RS)
24.37
14.31
66.67
37,50

142,85

Percentual (/o) Valor (RS)
5,00% 227,16
2.00% 95,41
6,65% 346,62
3,65% 190.25
0.00% 0,00
3,00% 156,37

13,65% 669,18

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRINA/PR I 433039-4909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br

Valor (RS)
2.180,10
1.556,07

175,32
488,79
142,85
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I

PLANILHA DE CUSTOS E FORM AÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo:
licitação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
V idlância — 12 horas noturnas, das 2011 as 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
I. MODULOS
Mao de obra
Mão de obra vinculada á execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 'lip° de serviço (mesmo serviço corn características distintas)
5

5

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normatko da Categoria Profissional
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
Data-Base da Categoria (dia; mésilano)

Modulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno

Adicional de Ilora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Modulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 —13" (décimo terceiro) Salado, Ferias e Adicional de Férias
2.1 13" (décimo terceiro)Salário, Férias e Adicional de Férias
A 13° (décimo terceiro) Salário
B Ferias e Adicional de Ferias

Total

8,33%
2,78%

11,11%

Vigilancia desarmada
517330

1.677.00
Vigilante

0 I '022019

Valor (R$)
1.677.00

503,10
0.00

208.10
0.00

2.388,20

Valor (RS)
199,02
66.34

265,36
\ ,,i ox:
I - Verificando a estrutura conceitual da planilha. o correto aqui é so o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as ferias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciarios (CPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 CPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)

X INSS 20.00% 530.71
Salário Educação 2,50% 66.34

C SAT 1.50% 39.80
SESC ou SESI ,50% 39.80
SENAI SENAC 1,00% 26.54
SEBRAE 0,60% 15,92

(1 IN 0,20% 5,31
11 ECUS 8,00% 212,28

Total 35,30% 936,71
\01(15:
- Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.
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Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Beneficios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 17,88
R Auxilio-Refeição/Alimentação 340,80

Assistência Médica e Familiar 86,32
Seguro de vida 6,25

E Fundo Formação 7,50
Total 458,75

Quadro-Resumo do Modulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 130 (décimo terceiro) Salário. Ferias e Adicional de Ferias 265.36
2.2 UPS, FGTS e outras contribuições 936,71
2.3 Reneficios Mensais e Diários 458.75

Total 1.660,81

Modulo 3 — Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (°/0) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 11.06
13 Incidência do FUTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0,88

Multa do 1-GUS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% I I 5,43
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 46.44
11_ Incidência de GPS. FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,69% 16.39

Trabalhado
F Multa do EC() Se contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1.86

Total 7,51% 192,06
\ war -
I Base de cálculo das Tetras A. B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 Rase de cáluclo das Tetras D. E e F. soma do MOdulo I.

Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 —Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (/o) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% . 199.02

Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 6.54
(.1 Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,49
I) Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33%_ 7.85
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,33
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 215,23
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,18% 75.98

Total 12,19% 291,20
\ war:
I Base de cálculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2— Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

0,00%

\r4
Valor (RS)

121.96
222,96

Valor (RS)
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4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Modulo 5- Insumos Diversos
5 Insumo Diversos

lroiformes
B Materiais
C Equipamentos
D Reciclagem Curso vigilancia

Total

Total

Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro

291.20
/22.96
514,17

Valor (R$)
24.37
14.31
66.67
37,50

142,85

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
Custos Indiretos 5,00% 244.90

B Lucro 2,00% 102.86
C Ifibutos 6,65% 373.70

C.I I. Tributos Federais (especificar) 3,65% 205.11
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0.00
(7.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 168.59

Total 13,65% 721,46

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

A Modulo 1 - Composição da Remuneração
B Modulo 2- Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3- Provisão para Rescisão
D Modulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
LI Modulo 5 - Insulin° Diversos

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

Valor total por empregado

Valor (RS)
2.388,20
1.660.81

192,06
514,17
142,85

4.898,09
721,46

5.619,55
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Descrição dos Insumo Diversos

Uniformes

Descrição Quantidade Unitario Valor
Duração dos

itens
(vida Mil)

Crachá IR$ 3,00 R$ 0,25 12 meses
Calça 2 R$ 35,90 R$ 5,98 12
Camisa de manga curta 2 R$ 36.90 RS 6,15 12
Par de sapatos/coturno 1 R$ 49.00 RS 4,08 12
Par de meias 2 R$ 2,50 RS 0,42 12
Cinto de Nylon 1 R$ 5,20 R$ 0,43 12
Quepe ou boné com emblema 1 R$ 8.65 R$ 0,72 12
Jaqueta para frio ou japona 1 R$ 76,00 R$ 6.33 12

Valor total R$ 24,37

Materiais

Descrição Quantidade Valor
Duração dos

itens
(vida Mil)

Cinto com coldre e suporte para munições 1 R$ 22,00 R$ 0,92 24 meses

Porta cassetete ou bastão retrátil 1 R$ 5,56 RS 0.23 24 meses

Porta lanterna R$ 8,00 RS 0,33 24 meses

Capa de chuva plástica de cor preta com faixas fluorescentes 1 R$ 10,00 R$ 0,83 12 meses

Apito/com fiel 1R$ 6.00 R$ 0.50 12 meses

Lanterna tática de LED com bateria/carregador 1 RS 36.00 R$ 1,50 24 meses

Livro de ocorréncias 1 R$ 10,00 R$ 10,00 mensal

Valor total R$ 14,31

Equipamentos

Descrição Quantidade Valor
Duração dos

itens
(vida útil)

Radios Hi 1,00 R$ 800,00 RS 66.67 mensal

Valor total R$ 66,67
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YEAS: 515 inrCEAS ENT: 0115 S MPLES: AI.IC RAl: 3.0 kAP: n. be RAI

mecx:chn.
Ath/STADO: 1,60

HAIRED: HACACH4R: CNAE 1,REn.nNDERAKTR. 8C:1101
PR 82s2n-620 PAEKSHEI 41 3:41:339 CMAK: 8011101

623 744 in9 TOTAL

C 0.00 h9.90A.70
r, DC 0 0 0. 011 o

114 A1‘,11 0. 7n 0,0a

0,3C 0,00 0,C0 c,na
10.397,41 0,m 0,cn 10.091,41

0,00 0,00 0.00 3,, 2.00
n,00 o,no e n
0,00 oom C .30 3 OC

0,00 0,02 C.00 a Z.CO
0.00 0,00 0,00 2, nn
0,00 0,00 O,04

191.644,69 3,0C 0,30 7 191.644,69
63,42 0,00 0.30 0,C: 63,42
n,ca c,00 n,nn 0,00

12.923,11 0,00 3,00 0, r:2 12.929,11

39.C43,53 0,00 0,00 0,02 39.041,53
n,n. 0. #1' ninn !lino

19.043,53 o.oa 0,03 O 49343, .4

51.972,64 0,00 0,00 0, Or 51.972,64

1 oa valoros di- .e-en,ao, salái £. t _a;s.qario•iatcrnidade e conpecuocan demonstrados mAo on efetivameloc obalidos.

A OECLAMAÇA:. OE DADOS CONSTAV:ES =SEA E n: AFCUTVO SEIM, CORRESRONDENTE A cnenesuuscAo PREVIDEKCIAM:A, EDU:VALE A CCEFISSAO
DIVIDA VOS VAI‘S DEIA :FC:REENTRE E '':,NA7117:I;EM1CREDTTO!.3) PASSIVMI..IS1 na INstaittlm) IN 0014, ATIVA, KA AI:SENCZA OU OPOR:UNO
*R.-LLD:NEXT') FARC_LANIACc.E ccreAmurn. EXOCUCAC 29DICTAL NOS TERMOS DA LEI Ni, 6.630/P0.

G KAPE-,4:ACi-RirON:R1PU:NCE. EENUKCAKIA1 EXPRESSAKENIT A DUA:QUER CGNTESTACAI, ,Jt:ADVG Au VAL:.11 E OROCED6XCIA META :.A.CIAMACAG,ILtRIDA.

AO-:UME IN:LORAL PESPCXSAB:L:DADE PLLA CXAT1DAO DO moNrAwre DECLARADO E CONKESFAX, ?UAW's', EETRETAXTC, RESSALVADO A :W.:GU:ZAK:A DA RECEITA
EF.7.ERAL Dr ERASE o ::REITO nm APURAR. A QUA:GUER TEKPO, A EXISTIECZA OE OUTRAS IMPON1WelAS nsvmAs NAc IxrIrfnAs !CRETE 1621:11.:KEETO,

A:W:; kELA7IVA4 AO mimic PERIODC.

nMIREGAnnR/COMTPTIVDNTE REMNMEOE (ME A ARKSEXIK ODEFISSAY: DE DfRIDA Ni , SK-RETARIA PA RK:n-ICA FEDERA: no IflAS'I. A EXPEDIR
;'.:MPROAATtiRTD DA TNEXISTÊNCTA DR DE. TT, cA'NO cFU MESA DiC3 ARTS. 32e K 26A CO RFOZHAXRATO nA

etir- A naenvAnc PELO DE06.:Co
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

CALIMA

Prezado cliente SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI EPP:11933418000178 ,

Seu arquivo F6VCGQ2n9s100005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/01/2019 as 16:15:17.

0 numero do Protocolo de Envio deste arquivo e: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D5786253DB47A626..

Este protocolo e sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, sera enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI EPP11933418000178
Inscrição Transmissor: 11.933.418/0001-78

Responsável:
Inscrição Responsável:
Competência:
NRA:
Base de Processamento:
Código de Recolhimento:
Contato:
Telefone:

SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA
11.933.418/0001-78
12/2018
F6VCGQ2n9s100005
PR - Curitiba
150
JULIANI CRISTINA BAR
004130430909

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações
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•

ML::ISUCEIO DC TRABAIHJ E EMPREGO • NTF
- ;LAC %2V08/20:4; TAPF:AS 37.0 (22/C1/2018)

MIN1STG21.10 DA FAZENDA - MF DATA: 04.11:1/2719
HORA: 16:12:26
pAQ nonliori9

RELAgAt: DE gtMADOR/CHRA - RET
85880000771: 287001801900 1076241E0510 193341800C11

%I° ARQUIVO: P6VCGQ2n9s10000-5
EMPPESA:SEGPLUS S:STEMAS DE SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78 N° CONTROLE: MHIucK6KdV70000-5

PPAS:515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 AMQ RAT: 3,0 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : EMP BRASILEIRA DE INFRAESTRUTU
LOGRADOURO
RUA TENENTE JOAO MAURICIO DE MEDEIROS

INSCRIÇÃO: 00.352.294/0035-60
BAIRRO CIDADE
ALTO DA BOA VISTA LONDRINA

N° CONTROLE: OPvd5AjdSIf0000-6
CEP UF
86039100 PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao POTS e Declaraglo A Previdência

VALORES PREVIDINCIA

REM SEM 13" SALÁRIO
REM BASE CALC 13° SAL

TOTAL TRABALHADORES

75.924,19
465,43

32

REM SEM 13' SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

75.924,19
46.778,44
9.816,15

0,00
0,00
0,00

32

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO
REM BASE CALC 13 0 SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

75.924,19
465,43

6.933,18
27.787,53

32

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 75.924,19
REM 13" SALÁRIO 46.378,44
DEPÓSITO 9.816,15
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 32
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EMPRTSApSEGPLUS SISTEMAS

FPAS:515 OUTRAS ENTIDADES 01q5

TRANCA LTDA

SIMPLES: I

TOMADOR/OBRA : DELEGACIA RE EM CURITIBA
LOGRADOURO

RUA JOAO NEGRAU 21

RELA:1-. iL I I

INSCRIT

ALT() RAT:

SAC

PHPOP % 10762418C% 19 - 11

ARQUIVO: 76VCGO:ÃHsIUUO-
0:1] 913Ã4 9/030]-78 EU CONTROLE: MHT1icK610ciV70030-5

3,0 RAP: 0,30 RAT AJUSTADO 1,53 COT REG: 150 COMP: 1 2 / 2 018

INSCRIÇÃO: 00.394 460/0136-34 N CONTROLE: TOnbHÃ1J53L0030-6
BAIRRO CIDADE CEP UP

CENTRO CURITIBA 80010200 PR

MODALIDADE "Branco" -Recolhimento ao POTS e DeclaraÇAn à Previdência

REM SEM 13 SALÁRIO
REM EASE CALC 13" SAL

TOTAL TRABACHADURES

VALORES PREVIDÊNCIA

1.526,07
0,01

4

REM SEM 13" SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO
DEPOSITO
ENCARGOS POTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES POTS - 8%

0,00
4.363,57

349,08
0,00

0,00
0,00

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 1.3 SALÁRIO
REM EASE CAIC 13" SAL
CONTP. SEGURADOS DEVIDA
VAL DEV1D0 PREV SOC

\..„ TOTAL PRABALPADORES

4

1.526,37

0,0:

122,08
538,69

4

REM SEM 13" SALÁRIO
REM 13° SALÁRIO

DEPÓSITO
ENCARGOS POTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

0,00
4.363,07

349,08
0,00
0,00
0,00
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EBB -LILA

BELA DE E'

60 5 8CO0CHIL 1'

RREPRESA:SEGPTUS SISTEMAS DE REGURANCA LTDA TITSCRIOAOL 11 RI; _4 8/0001-78

ITAS:R1O OUTRAS ENTUDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RA?: 0,50 RAT AJUSTADO

TOMADOPACRRA : DELEGACIA RECEITA FEDERAL LONDRINA
LOGRADOURO

AVENIDA BRASIL 865

1

:

0 107524150610 193341,90111i711

ARQUIVO: 16VOOLLIA.0010090-16

CONTROLE RIPI11oK6R3V70900-S

COE REG: 150 COMP: 12/2018

INSCRIÇÃO: 00.394
BAIRRO

CENTRO

460/0137-15
CIDADE

LONDRINA

CONTROLE: RybYh6ithIc0000-0
CE? UE

86010916 PR

MODAILDADE "Branco"-Recolhimeoto ao FGTS e Declaração A Previdência

REM SEM 13 SALÁRIO
REM BASE CALO 13' SAL

TOTAL TRABALHADORES

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

37.772,30
0,00

17

REM SEM 13' SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SCC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13' SALÁRIO

REM EASE CALO 13: .SAL

CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SCC

7)R ->

Ai TRABALHADORES

77.

37.772,70

0,00

3.470,08
13.781,91

l'/

VALORES DOTS - 8%

37

5

772,30
810,82
086,66

0,00

0,00
0,00

17

REM SEM 17' SALÁRIO
REM 13' .SALÁRIO

DEPÓSITO
ENCARSOS DOTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONCRIB SOLT

VALORES FGTS - 8%

37.772,30
25.810,82

5.086,66
0,00
0,00
0,00

TOTAL TRABALHADORES 17
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1 E 1 :: 1'17:171:I _

EMPPESA: SEUPLtJS SISTEMAS DE SEGURANCA LEDA

REI - RED

853800007711 ES. 1 11 3 1076 1 193 18: 11

INSGRTCÁCIe 1 .418/0001-78

N . ARC:S:1'1,1CH 66VCGCCe9s10000-5

N CONTROLE: MIII1a3K6X4V70000-5

ERAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES 1 ALIO RAT: 3,0 EAR: 0,50 PAT AJUSTADO: 1 50 COO RED: 160 COMP: 12/2018

TOMAEOR/OBRA 7 DELEGACIA RECEITA FEDERAL MARINGA
LOGRADOURO

AVENIDA XV DE NOVEMBRO

INSCRIÇÃO: 00.394.460/0143-63
BAIRRO CIDADE

CENTRO MAI-2E1\1CA

NY CONTROLE:
CEP

87013

MODALIDADE "Branco"-Becolhimento an FGTS e Declaraçao à PreviciënGia

REM SEM 13' SALÁRIO
REM BASE CALC 13' SAL

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

TOTAIS DO TOMADOR

28.158,87

OACYFbra30000-9
UF

30 PR

REM SEM 13' SALÁRIO
0,00 REM 13' SALÁRIO

DEPOSITO
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SCU

12 TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

28 158,87
20 196,75

3 868,50
0,00

0,00
0,00

12

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13' SALÁRIO

REM BASE CALO 13 '' SAL

CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SCC

TOTAL TRABALHADORES

28.158,87
0,00

2.590,69
10.278,35

REM SEM 13' SALÁRIO
REM 13° SALÁRIO

DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SAM

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

28.158,87
20.196,75

3.868,50
0,00
0,00
0,00

12
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AMPARAUSASPLMS SISTEMAS DE SEGURA:ICA LaTJA INSCAI

VOAR TO. 5 OUT S ANT DAD RS : 03 : SIMPLES: 1 ALT() RAE

TOMAS:CA/CARA : SUPEAINITADANCIA FEDERAL DE AGA7CULTUAA
LOGRADOURO

RUA IOSE 3/PRISSIMR

i

s241

PAC 0 Or

A Z1T1ÇY11OO: FIVE ( SissI0-2

11.93 .41820001-78 N CENTAAT: IMPTuUK0KTV7000025

0 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO 1,50 COS AEC: 150 COMP: 12/2018

INSCRICA0:00.396
BAIRRO

CAJURU

895/0029-26
CIDADE

CURITIBA

MODALIDADE 'Branco" -Recolhimento an FGTS e Declaraq,gin

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13' SALÁRIO 9.222,15
REM BASE CALC 13 SAL 0,00

à Previciëncia

REM SEM 13' SALARIO,
REM 13' SALÁRIO

VALORES

DEPOSITO
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SCE

TOTAL TRABALHADORES 4 TOTAL TRABALHADORES

I
TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA VALORES

REM SEM 13' SALÁRIO

REM. EASE CALO 13' SAL

CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

M' CONTROLE: E0qTR5KjmET0000-2
CEP UR

82820000 PR

POTS - 8%

9.222,15
0.522,88
1.259,61

0,00

0,00
0,00

4

FGTS - 8%

9.222,15 REM SEM 13" SALÁRIO 9.222,15
0-00 REM 13" SALÁRIO 6.522,88,

829,96 DEPÓSITO 1.259,61
3 347,60 ENCARGOS ROTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRI2 SCE: 0,00

TOTAL TRABALHADORES 4
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m:N1 3 LA Ph'/

4.527,90

0,c0

407,50
1.643,60

3.1(

EMPRESZ-SEGPLUS SISTEAS DE SEGNRANCA LTDA

Fk'ASH IS OUTRAS EN -WADES:0 SIMPLES: 1

RFIA77, P
:

33(30307711 0 lc,76 180.910 1931,.11 0211

U ARQUIVO:

INSCPTÇÃO: 11 93,3.478/CDC1-78 N CONTROLE:

ALIQ RAT: 3,0 FAIR: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COT PEG: 150 COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA AGU ADVOCACIA GERAL DA UNTA0
LOGRADOURO

RUA SALGADO FILHO 2382

?6vcc,v2n,)91uuco-0

MlitucK6Kcil/70000-5

INSCRIÇÃO:03.5G6.231/0001-55
BAIRRO CIDADE

CENTRO CASCAVEL

MODALIDADE Branco" -Recolhimento ao FGTS e Declaraqêo à Previdência

REM SEM 13' SALÁRIO
REM BASE CALC 23' SAL

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

4 527,90
0,00

2

TOTAIS DO TOMADOR

CONTROLE: DIjyW026VQ0000-7
CEP UF

85810140 PR

REM SEM 13 SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO
DEPOSITO
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOCê

TOTAL TRABALHADORES

VALORES ECM - 8%

4 527,90
2 835,37

589,05
0,00

0,00
0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13c SALÁRIO

REM BASE CALC.13' SAL

COUTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

REM SEM 13' SALÁRIO
REM .13' SALÁRIO

DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

4.527,90
2.835,37

589,05
0,00
0,00
0,00
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KlEiSigRIO DA FAEINDA -MV

RELAÇA'_ DE TeMALCRI-:BRA - REP
855800007711

CATA:
HORA:
PAG :

:iv:4:1170a 107624180810 19'!'41Y.WC.:11

I; AWUTVO: FSVCCQ2nns100:10-S
SNPRVSA:SEGPLUS S:STEMAS DE SFOURANCA LTDA INSCRICAD:11.931.41Pia081-78 N CrNTROLE: MHT0t7K6KdV7000-5

i-1'A5:575 OUTRAS ENTTDADES:011g SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1 COD REC: 150 COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : COPEL GERACAC• E TRANSMISSAO SA
LOGRADOURO
RUA JOSE IZIDORO BIAZEllt

INSCRIÇÃO: 04.370.282/0001-10
BAIRRO CIDADE
MOSSUNGUE CURITIBA
•

MODALIDADE : "Branco" -Recolhimento ao FGTS e Declaracao à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13" SALÁRIO
REM BASE CALC 13" SAL

TOTAL TRABALHADORES

TOTAIS DO TOMADOR

31.268,67
0.00

H CCNTROLE: LGgEtHRI-TOB0000-0
CEP UP
81200240 PR

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13 SALÁRIO 31.268,67
REM 13' SALÁRIO 20.682,21
DEPÓSITO 4.156,07
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB BCC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 13

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13" SALÁRIO 31.268,67
REM BASE CALC 13 - SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 2.870,62
VAL DEVIDO PREV SOC 11.406,96

TOTAL TRABALHADORES

REM SEM 13' SALÁRIO

VALORES FGTS - 8%

31.268,67
RE14.13' SALÁRIO. 20.682,21
DEPÓSITO 4.156,07
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SC:C 0,00

TOTAL TRABALHADORES 13
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MJN::;TtiC LC TRAILLHC E E:4:.RE.Y.1 -
GFIP -

EINIS'EELIC: DA -
-:2018:

. . : C11.2

kELAÇA2 DE TOMADOR/:BRA - PET
858800rE' - '" “.70 1C7624180510 1113414fl011

H' ARQUIVO: FOTCGQ2n9810000-5
EMPRESA:SEGPLUS STSTEMAS DE SEGURANCA LTDA TNSCRTOO: 11.933.418/0001-78 N' n'"%ITROLE: MHT0eK6KdV70020-5
FPAS:515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALTO RAT: 3,0 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: lso COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
LOGRADOURO
RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO

INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78
BAIRRO CIDADE
BACACHERI CURITIBA

N" CONTROLE: EPCV5uV1MRX0000-4
CEP UP
82520620 PR

MODALIDADE : "Branco" -Recolhimento an FGTS e DeclaragAn A Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13 SALAR:0 18.863,52 REM SEM 13° SALÁRIO 21.683,93
REM RASE CALC 13" SAL 0.00 REM 13' SALÁRIO 8.405,64

DEPÓSITO 2.407,17
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 13 TOTAL TRABALHADORES 12

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIIANCIA VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13" SALÁRIO :8.863,52 REM SEM 13' SALÁRIO 21.683,93
REM SASE CALC 23" SAL .0,00 REM 13" SMARM 8.405,64
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.747,83 DEPÓSITO 2.407.17
VAL DEVIDO PREV SCC 6.855.25 ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CON: RIB SCC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 12 TOTAL TRABALHADORES 12
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4.861,95
. 0,00
437,56

1.764,86

VI» E EMPREG:i - r.: ii
:,•7/2CL.11 TARELA7; !

M:NISTRIC CA PLZENDA - 147 DATA: 3410.1/2:19
E0kA: 16:12:26

0009/n2.19
RELAÇÃO DE TCMADOR/OBRA - RET

858800007711 287001801400 10762418:.:1 193E41800211

U. ARQUIVO: YiNCGO2n9s10000-5
EMPRESA:SEGPLUS S7STEMAS DE SEGURANCA LTDA 714SCRICAO: 11.933.418/0001-78 N CONTROLF: MHTucK6KdV70000-5
FPAS:515 OUTRAS PUTTDADES:01"5 SIMPliS: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : AGEPAR
LOGRADOURO
RUA i:URIPEDES GARCEZ DO NASCIMENTO

1NSCRICA0:16.984.997/0001-00
BAIRRO C:DADE
AFIO CURITIBA

N CONTROLE: EAmH0k2mg7.R0000-4
CEP UF
80:40280 PR

MODAMDADE : HBrarcon-Recolhimento an FGTS e Declaração

VALORES PREVIDÊNCIA

à Previdência

VALORES FGTS -

REM SEM 13c SALAR:0 4.861,95 REM SEM 13 SALARIC 4.861,95
REM BASE CALC 13° SAL 0,00 REM 13' SALÁRIO 3.789,04

DEPÓSITO 692,07
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRiB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB See: 0,00

TOTAL TRABALHADORES TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TCMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13* SALÁRIO
REM BASE CALC 13" SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

REM SEM 13° SALARIG
REM 13 - SALÁRIO
DEPOSIT()
ENCARGOS FGTS
CONTRTB SOCIAL
ENCARGOS CON'! RIB SUC

VALORES FGTS - 8%

4.861,95
3.789,04

692,07
0,00
0,00
0,00

TOTAL TRABALHADORES 2
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MINIIITRIfl 7'.1TE
20 -Ai rAkE:j\s

EMPRC6SA:SFC=.LUS STSTEMAS DF SEGURANCA LTDA

PPAS

REIN: LH: flMADOR/OERA - RLT

8b8900CW' r. ]t176

no] 5 / (:(-

-.93 -:4186ic- 11

N' F6VCCO1=9s10000-5
INSCRIÇÃO: 11.9133.41.8/0001-78 N CCNTP.OLT: Ml1ucK6KdV70030 -5

OTITPAS ENTTDADES:01]5 SIMPLES: I ALIQ RAT: 3,0 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO 1,50 COD RED: 15e COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : IPHAN INST DC, PATRIMONIO HIST E ARTIST
LOGRADOURO

RUA JOSE DE ALENCAR 1808

INSCRIÇÁ0.26.474.05660011-43
BAIRRO CIDADE

JUVEVE

MODALIDADE : "Bracco"-Recolhimento ao POTS e Declaração à Previciéncia

CURITIBA

REM SEM 13 SALÁRIO
REM BASE CALC 13' SAL

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

27 685,51
0,00

12

REM SEM 13' SALÁRIC
REM 13' SALÁRIO
DEPOSITO
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SCC

TOTAL TRABALHADORES

CONTROLE: D5q61LJOLJe0000-0
CEP UP

80050240 PR

VALORES POTS - 6%

27 685,51
19 739,37

3 794,00
0,00
0,00
0,00

12

TOTAIS DO TCMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13" SALÁRIO

REM BASE CALO 13' SAL

CONTE SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

AL TRABALHADORES

27.685,51

0,00

2.491,60
10.049,73

32

REM SEM 13° SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO

DEPOSITO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB. SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB 55 .C

VALORES FGTS - 8%

27.685,51
19.739,37

3.794,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL TRABALHADORES 12
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MINI. II DO J,"( LE
CLIP - Sr1J: 10

EMPPESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SPGURANCA LTDA

F PAS : 5 5 OUTRAS ENTIDADES: 01 1 5 SIMPLES: 1

RE LA(.: DE T PA RE:

CRIÇÃG: 11 933.418/00C1-78

ALT() RAT: 3,0 PAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,50 COD EEC: 150

TOMADOR/OBRA : INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
LOGRADOURO

RUA RUA JOAO NEGRAO

INSCRIÇÃO: 29.579
BAIRRO

CENTRO

PELA- NH DATA t
HORA

?AG I/.17

711 2EL, 18C CO 101424180910 19 1 11.

N: ARQUIVO: 76VCG021:9100?,0-5

N: CLNTPOIS. MHTucK6KciV700C0-5

COMP: 12/2018

03 6/11 62-8 9
CIDADE

CURITIBA

N' CONTROLE: 39VX0ImOcQ00030-5
CE? UP

80010200 PR

MODALIDADE "Branco" -Recolhimento ao POTS e DeclaraOn à Previrincia

REM SEM 13s SALÁRIO
REM BASE CALC 13' SAL

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

134.410,85
0,02

79

REM SEM 13' SALÁRIO
REM 13' SALARIO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC.

TOTAL TRABALHADORES

VALORES POTS - 8%

130
71
16

986,98
115,01
168,08

0,00

0,00
0,00

7'7

TOTAIS DO TO ADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13' SALÁRIO

REM BASE CALO 13' SAL

CONTR. SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

)72.E ar:)

134.410,85

0,02

11.558,23
48.231,28

79

REM SEM 13' SALÁRIO
.REM 13 SALÁRIO

DEPOSITO
ENCARGOS POTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SIC

VALORES POTS - 8%

130.986,98
71.115,01

16.168,08
0,00
0,00
0,00

TOTAL TRABALHADORES 77
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M!>!:i!
•

'VA TIIAP7H.... .
' •.1e 1?

LA VAZ;.N7A
q/2038!

DATA: 04101/2:19
HORA: 16:12:;ri
PAO : C012/0n10

RFLAÇA:: DE Tri4AD(IR,-:HRA - UHT
25E8000077:1 287001801‘10 1 107624180810 193241800C11

EMPPFSA:SRGPLUS S7STRMAS DR SRGURANCA LTDA TNSCRICA0:11.933.418/0001-78
PPAS:515 OUTRAS ENTIOADES:0115 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO:

ARQUIVO: 96VCOQ2n9B10000-5
CCNTROLE: RHIlicK6RdV700n0-5
CO7; RC: 150 COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS F
LOGRADOURO
RUA JOAO NEGRAO

INSCRICA0:14.028.316/0020-76
BAIRRO CIDADE
CENTRO CURITIBA•

CONTROLE: GDgyS01tX2T0000-6
CEP UF
80230150 PR

MODALIDADE : "Branco" -Recolhimento ao FGTS e Declara0o à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13* SALÁRIO
REM BASE CALC 13 SAL

TOTAL TRABALHADORES

137.059,17
42.068,05

89

REM SEM 13" SALÁRIO
REM 13" SALÁRIO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

120.417,74
48.757,61
13.534,13

0,00
0,00
0,00

56

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13* SALÁRIO
REM BASE CALC 13' SAL
CONTR. SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

137.059,17
42.068,05
:5.510,96
64.412,67

TOTAL TRABALHADORES 89

REM SEM 13 0 SALAAM
REM 13' SAL4RIO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTR:B SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB StC

VALORES FGTS - 8%

120.417,74
48.737,61
13.534,13

0,00
0,00
0,00

TOTAL TRABALHADORES 56
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11.402,25
. 0,00
1.026,:6
4.138,97

!,11N:fl.r.h: - .10 TRAM IP' E EMPREGO - Err
I: • TABET.AS Y. 

:.E1IST1RIO DA FAZF.NDA
NORA: 16:12:26
pAG nnill0r19

RELAÇÃO DE TCMADOR/OBRA - RET
858800007711 287001801900 107524180510 193a4180C,11

N ARQUIVO: FSVCOQ2n9s10030-5
EMPRFSA:SEGPLUS S:STENAS DE SF.GITRANCA T.TDA -NSCRTOO: 11.933.419/0001-78 H' 7CNTROLE: MHIucK6KdV70020-5
FPAS:51Ç OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPL7S: 1 ALI() RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
LOGRADOURO
RUA JOSE LOUREIRO

INSCRIÇÃO: 47.115.367/0022-95
BAIRRO CIDADE
CENTRO CURITIBA

MODALIDADE : "Brarco"-Recolhimento ao POTS e Declaraçâo A Previdência

14 CONTROLE: IS4z7s2:101H0000-1
CEP UF
80310924 PR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 11.402,25
REM BASE CALC 13" SAL 0,00

TOTAL, TRABALHADORES

REM SEM 13° SALÁRIO
REM 13* SALÁRIO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

11.402,25
1.297,74
1.016,02

0,00
0,00
0,00

5

TOTAIS DO TOMADOR.

VALORES PREVIDÊNC:A

REM SEM 13" SALÁRIO
REM SASE CALC 13' SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

OTAL TRABALHADORES

REM SEM 13° SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO
DEPÓSITO
ENCARGOS FGTS
CONTR:B SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

VALORES FGTS - 8%

11.402.25
1.297,74
1.016,02

0,00
0,00
0,00

TOTAL TRABALHADORES 5
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21.690,03

0,00
2.013,08
7 934,45

RE LACAS

ERIC: DA FA77NFP,

ROPA RET

859290C 11 25 OUlool900 107 4180810 193241800711

IL ARQUIVO: FJJ=Q2119s10000-5

EMPRiSA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA INSCRICii.(1: II 033.418/000I-78 N CCNTR(01,-. MHLz!KGKdV70000-5

FPAS:5 -.5 OUTRAS ENTIDADES: 0118 S1 MPI,?0S : I AM. () HAT: 3,0 RAP: 0,50 RAT AJUSTADO 1,5n COD PRO: 150 MN1P: 12/2018

TOMADOR/OBRA : INSTITUTO AMPTENTAI DO PARANA
LOGRADOURO

RUA ENGENHEIROS REBOUCAS

INSCRIÇÃO: 58.596
BAIRRO

REBOUCAS

MODALIDADE "Brancou-Recolhimento ao ROTS e DeciaraçAo A Previjencia

REM SEM 13 SALÁRIO
REM BASE CALO 13" SAL

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVITANCIA

21.690,03
0,00

9

162/0001-78
CIDADE

CURITIBA

N - CONTROLE: J9paVilyJOIL0000-0
CEP UP

85640000 OR

REM SEM 13' SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO
DEPOSITO
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES POTS - 8%

21.690,03
12.037,10
2.698,17

0,00

0,00
0,00

9

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDENC:.A

REM SEM 13' SALÁRIO

REM BASE .CALC 1.3' SAL

CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

OTAL TRABALHADORES

REM SEM 13' SALÁRIO
. REM 13' SALÁRIO

DEPOSITO
ENCARGOS POTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

VALORES FGTS - 8%

21.690,03
12_037,10

2.698,17
,00

0,00
0,00

o

TOTAL TRABALHADORES 9
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INI.STÉPIC, I
C 12 I -

Eu ,IPREGP PIINISTERID DA 2'
1/2018)

RELAC, Ph MADOR ERA PDT

POPP,
1 h'
. P

0015/o.]  P

901900 10762418 10 193241800211

LT' R()tilAIA: 76VCW1PSs10020-
EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 11 039.418/000] -78 N CPNTPOLA MliTuck6K(1V70000-5

PPAS:51.5 OUTRAS ENTIDADES: 0115 STMPTTS: 1 Ali1(12 PAT: 3,0 PAP: 0,50 PAT AJUSTADO 1.,50 COD REG: 150 CORP: 12/2018

TUMADOR/OBRA : INSTITUTO AGRONOMICO DO PARANA
LOGRADOURO

RODOVIA CELSO GARCIA CiD KM 375 TEES MARCOS

INSCRIÇÃO:75.234.757/0001-49
BAIRRO CIDADE

CENTRO LONDRINA

MODALIDADE "Branco" -Recolhimento ao FGTS e Declaração A Previdência

IS" CONTROLE LNdQBmaleDL70000-3
CEP UP

86010970 PR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13' SALÁRIO
REM BASE CALC 13" SAL

TOTAL TRABALHADORES

TOTAIS DO TOMADOR

22.490,97
0,00

o

REM SEM 13' SALÁRIO
REM 13" SALÁRIO
DEPOSITO
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SCC
TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

22

2

490,97
434,46
954,00

0,00
0,00
0,00

9

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13' SALÁRIO

REM BASE. CALC 13 SAL
CONTE SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

22.490,97

0,00
2.095,49
8.235,51

9

REM SEM 13' SALÁRIO
REM 13" SALÁRIO

DEPÓSITO
ENCARGOS POTS
CONTRIB SOCIAL
ENCAROOS CONTRIB SOC

VALORES ROTS - 8%

22.490,97
14.434,46

2.954,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL TRABALHADORES 9
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r.

011) rAPEIX:

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGCRANCA LTDA TNSCRLÇ

SPAS!55 OUTRAS FNTTDADES:0118- SIMPLES 1 AI1Q RAT

TOMADOS/OBRA : DETRAN PR
LOGRADOURO

AVENIDA VITOR FERREIRA DO AMARAL

MINISTER. -.0 DA. 7782 D1T 78 . 04/Gil:CID
HCRA 1(..):1H

PAG 0016/0019
T DOR/':BRA

35. 11 8 4 l(1 18 8418flC, (8.

TO ARQUIVO: P6VCCCY1n9s103SG-b

0 11.933.418/0001-78 N '7.111TROL,P MELicK6KriV70050-5

3,0 SAP: 0,50 0A8' AjUSTITK) 1,50 COT REC: 150

INSCRIÇÃO: 78.206.513/0001-40
BAIRRO CIDADE

CAPP.° DA IMBUrA CURITIBA

COMP: 12/2018

N CONTROLE: F7,00CaZ4TCs0000-8

MODALIDADE "Hrance"-Recolhimento an FGTS e Declara0c à Previdência

CEP

81000000

OF

PR

VALORES PREVIDÊNCIA VALORES ROTS -

REM SEM 107 SALÁRIO 41.582,85 REM SEM 13' SALÁRIO 41 582 ,85
REM BASE CALO 13' SAL 0,00 REM 13' SALÁRIO 30 421 ,10

DEPOSITO 5.760 ,32
ENCARGOS FGTS o ,00

CONTRIB SOCIAL o ,00
ENCARGOS CONTRIE SCC o ,00

TOTAL TRABALHADORES 18 TOTAL TRABALHADORES 18

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNC:A VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13' SALÁRIO 41.582,85 REM SEM 107 SALÁRIO 41.582,85
REM EASE CALO 13° SAL 0,00 REM 13 SALÁRIO 30.421,10

CONTR. SEGURADOS DEVIDA 3,742,31 DEPÓSITO 5.760,32
VAL DEVIDO PREV SOC 15.094,42 ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTR19 S:DC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 18 TOTAL TRABALHADORES 18
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TRABATHC. CI EYIPREGO
- _

F.MPPrn :SFCTUS STSTITYAS DF SEGURANCA LTDA

FPAS : 515 OUTR AS ENTIDADES 011S S TMPIJS : 1

Cl

DE TIINIAIICIR/IIERA - PET

850000007711 2070018010011 l07024100810 19334180001]

N' ARQUIVO: EGVCCO2nr)s1=-5

INSCRICÁ0:11. 9311 N CONTROLE: YHIucK6KdV70000-5

ALTQ RAT: 3,0 PAD: 0,50 RAT AJUSTADO 1,50 CO:. PEG: 150 COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : CRE CCORDENACAO DA RECEITA DO ESTADO
LOGRADOURO

AVENIDA VICENTE MACHADO

INSCRIÇAO:78.393.592/0001-46
BAIRRO CIDADE

CENTRO CURITIBA

N' CONTROLE:
CEP

83020230

MODALIDADE "Braocon-Recolhimento ao POTS e DeclaragAn à PreviaË=Incia

Is0PHeMATNIfp0000-7
OF
PR

REM SEM 13' SALÁRIO
REM SASE CALE 13' SAL

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

72.461,12
0,00

REM SEM 13' SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO
DEPOSITO
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

12.461,12
7.488,98
1 596,02

0,00

0,00
0,00

5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13' SALÁRIO

REM BASE CALC 13' SAL

CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

LfP

12.461,12

0,00

1.184,25
4.586,12

REM SEM 13' SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO

DEPÓSITO
ENCARGOS ROTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

12.461,12
7_488,98

1.596,02
0,00
0,00
0,00

5

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.11,luizfernando)  pag. 512 de 1732



TRATr •'TUPIO DA FAZINTA HF
IS)

DE TOM./ ()R. RRA RET

80.9800007711 29 -1001801Y fl 1(1/624180610 113.341500211

flU. ARQUIVO: 16VCCUS1.0.010-5
EMPPEPA:SEOPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA T.TDA INSCRIÇÃO: 11.9131.418/0001-78 N - CCNTPGLE: MPTuuKGKdV70000-5

FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 .SIMPLES: 1 ALTO RAT: 3,0 RAP: 0,60 RAT AJUSTADO1,60  COD RFC: 150 COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : POE PROCURADORIA GERAL DO ESqADO,
LOGRADOURO

RUA PAULA GOMES

INSCRIÇÃO: 79.026
BAIRRO

SAO FRANCISCO

340/0001-41
CIDADE

CURMBA

Kr" CONTROLE: BL397fuS5010090-7
CEP UE

85504190 PR

MODALIDADE 'Braccon-Recolhimento ao ROTS e Declaraq50 â Previa ncia

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13" SALÁRIO 9.723,90 REM SEM 13' SALÁRIO
REM BASE CALC 13" SAL 0,00 REM 13"

DEPÓSITO
ENCARGOS

CONTRIB
ENCARGOS

SALÁRIO

FGTS

SOCIAL
CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES TOTAL TRABALHADORES

VALORES POTS - 83

9.723,90
7 571,41
I 383,60

0,00

0,00
0,00

4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13' SALÁRIO

REM BASE CALC 13" SAL

CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

9.723,90

0,00 .

875,12
3 529,73

REM SEM 13" SALÁRIO
REM 13' SALÁRIO

DEPOSITO
ENCARCOS ROTS
CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIR SOC

VALORES FGTS - 83

9.723,90
.7.571,41

1.383,60
0,00
0,00
0,00

TOTAL TRABALHADORES 4
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v6N1S 0H7Rio TR06,0 16I S 709.61-.0(
LFIP - SEUI0 0.60 :0774I

6HNISTÊP
1/2018]

RESIJML - RELAÇÃO TTR RIIVR0006OBRA -

8568000077711 2876601801900 1076

7601796: 6 :71j61/2319
110P-7 j : 6

PAC : 0019/1019

9 IS09011

ARQUIVO: R6VCC! 9910000-5
EMPRESA:SEGPLifS S7STEMAS DE SRGURAN7A LTDA INSCRIÇÃO: 11.833.418/0001-78 CONTROLE: MRIIIcK0KHV700 7.0-5

FTAS:515 OUTRAS ENTIDADES: 0110 SIMPLES 1 ALIE) PARR 1,0 PAP: 0,50 RAT AJ17ST D 1,50 COTO REC: 150 COMP: 12/2018

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 81

REM SEM 13 SALÁRIO 630.632,27 REM SEM 13' SALÁRIO: 611.861,32
REM RASE CALC 13' SAL 42.533,51 REM 13' SALÁRIO 352.247,50

CONTR SEGURADOS DEVIDA 59.906,70 DEPÓSITO 77.128,70
VAL DEVIDO PREV SOC 243.617,33 ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 328 TOTAL TRABALHADORES 292

TOTAL A RECOLHER 77.128,70
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA 0

CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o O. 11.933.418/0001-78, declara, sob as penas da Lei, que os elementos
fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram
suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a prestação de serviços
de vigilância patrimonial, conforme previsto no Edital de Pregão Presencial rig. 01/2019.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2.019

Represe ta rLegal
Nome: GISELE FU TM() DOS SANTOS

RG: 4.536.191- /SSP/PR
CPF: 603.951.179-68

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,S0 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180- LONDRINA/PR I 43 3039-4909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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DECLARAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPIO DE LONDRINA (PR)

A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n2. 11.933.418/0001-78, declara, sob as penas da Lei, que possui
escritorio operacional situado a Rua Santa Catarina, nr 50 — sala 901— Centro - Londrina
(PR), conforme previsto no Edital de Pregão Presencial n2. 01/2019.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2.019

Repre enta te Legal
Nome: GISELE URT, DO DOS SANTOS

RG: 4.536.191-8/SSP/PR
CPF: 603.951.179-68

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR I 413043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 LONDRINA/PR I 43 30394909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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CLAUSULA TRIGESIMA • CERTIFICADO DE FORMAÇA0

F .rodidu o exeopc 10 di prolio,o, nntes cl,. oncluso arespectsoncsussspos.elsre o exercico probssonal
sendo clue tiv o emptsis, obrigatoromente deserao liberar os cerbficados de formacao dc ciq:Iantec apos
Os devidos reg,tras

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA

As empresas pagaria [odd, os despesas feitas pelo empregado inclosse mutinga de nk,veis e traropoles mie
depeRdentes hipottme de traosferoloa pana outra localidade que ooja a mudanca dc domicilio do einpreqado,
Oesde que transfe,entra oco ra por ociatrra do emplogador ou por mutuo entendimento erore part,.
Parágrafo único: em caso de bansferencia, o empregado lana pus an pagamerou do .1100.1a‘ fit 29 (yinte e
(irico por rents no fauna di lei

RELAÇÕES DE TRABALHO - CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA -FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

VIGÊNCIA OA CLÁUSULA' 011002010 a 31/01/2019

As empresas contribLoSo bowstralmanLe par'ic de maro,(18, em favor da (ntegorio prolnoorol comovais: da
PS 1.5,00 ,qu nze reass, empregado, dostoodoU formaçao rlo fordo de qua, ficaor, profiwoial

PARAGRAFO PRIMEIRO O valor a recullior tLIFTIAIIIi0 se pos base o mgriero de empregado, da empresa na base
ierritoro, da eotidade Joal conform,: CAG,O por LNPJ do rnis anterPor 60 do pagainento) scra %Mad° acendia
to do rrik que rirt propoo.lo NS 175 d bede:açinefs 11,/5 entidade sindica' da tespecriva bask,

PARAGRAFO SEGUNDO — As onpr.as o wiarAo A Federação os ONGLDs relativos ao ink anterly ao da
contribui,,ao Labeodu a oaa o onon'omento ao sirmlicato (orrespondente is base terVorof, conforme a
inforinayao do CAGFO

PARÁGRAFO TERCEIRO - Flu estoulodo a multo ovolente no valor não recorkido pco' cmpregado caso de
devurnprimeoto revisto na prrsente cOusula

POLITICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO

CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA -CONTINUIDADE DA PRESTACAO DE SERVIÇO

025a1CO2,23.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - GIPS

Serao anotados ror arteira do liabalho do einpregado, alaoçi
crotent, hem Lo-no o coorr r12 acorn a respect.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - RESCISOES CONTRATUAIS

As rescisoes cowl-armor dos ogados cum mars de urn aro de serviço coronckc lorarins drii post, 22 s2 i2os em
de ate li goilornetros da sede do soidit ato labora l, dever5o so 011bmeticlac a assottcor Fa deste

raculta se as empresas a rneqmo assotOrx ma, oemais rescisões contratuais rernpregacloo Wad, ern p.srcoda
services em ra o de mars de 30Icm sede do sordicato laboral)com Wave dc serviço superior a 1.111 ONO

F,ecas.ióoeeacisàoc000,aOuaI. oernpregadorseobr.jaaeleloaropac.arIionIo das vorbos Fes, ',coos nn pracc,
estabekor Ida col lei

Paragrafo primer.) Encleperwle,temente dassançõeslaias. em caso de atrorra rm pagimento quontrds
Irqudas e cert., emprergador ticara obrigado a pagar rows da moca ao er^roNddo d coca. arc 2°, (do's Por
rento) por rim ;le APO, linutada a 25 Wink e onco) dias, ido se admitindo Juros napitalicacrOs

Pgragrpfo segundo as ompresas so otrrigarn a pagar as despesas efetuadas pelo empregado em caso de
desloramento fora da loca criado orule presla servr{o, quancle chamado poor o recebirnento dos haver, reocisorros

Paregrak tercçgo ressa5. do contrato de traballc, tad° eciprogarlo (era direrto a reirruneracão da, ferias
Proporcionais, correspandtrirtos a Ii11 par mes desk, solvo as rlire lenlrain OAP dosProloirrs Por liosta cars.

RAri.R.fo quad. u'Reed'ao (.) Prt, CdPW Pdt& ohng,fionaer," ( room a.r coo torroa rsr mdearoackr or-
trabalnadol, br o recluçao da porada de Itabalho nos termos exigidos pela

Paragralo quint° nos casos derevcváorsarjosracaosa.aeiipc.5a cloccra obrigatorianwrite lacer oratar
conium2222o da mesma, coa art .48), dano. invocada pona de, não o fotendo nio poder deg r I eor

prestrnondo seinrustaa despedida

CLAUSULA VIGESIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO

ernpregario adirrotrdo piro JOIlldlid legal na func2r r, do vigilante no Cigar de outro dsporsacl
garantrdo scion° igroi co clo ernpreori cie rocoor saran° iko runçai„ yen, corryderar

NPJ
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fniddos sendo que s descansos serao comper.ados tors InibIas di, orrentes do se mro n io amretand),
po•tolto pagamento das horas em dobro no horas erir.

Parágrafo Sort. Ilaverido porno fauttativo juele, riPriomir.dos feriados Fosse norformo a tradi0o c
pratica de cada localidade o L•mprtadt, merecera o sala-io e ref 1,,os pmporcionais estabele, idos sacidusara Or,
rssaseossnirdora'siloerçaricorrio ho as extraordi

Paragrafo Sétimo. No rpgim,. de traba.,o bois a, fork, arson rentin,rad seguira o determ !ado
rorrespendente ao drspost,

I 04 (quato,e; dias corrid cluaido saa houver faltad, ao serviço ma, de 4 lquatro)

II- IC (doi` dias [mud, quando lsd0000 MD de 5 (cure) a 6 (solo) Pairas:

III no (sek;) orri,k]s, qtairldo home, lido ale; (serei fait.

Parágrafo Oitavo O einpregado ontra-ado miro regime tuF sire river mars deer mero) faltas imirstificadas.
long, do oerioaoaqohrnsorer,iosrro penodo reduzido a metade

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CLAUSULA VIGESIMA GUtNTA - DEFICIENTE SIC() E APRENDIZ

Recors,ndd se aa sumpre que prssiod,acorsrrar.oçhrrile010rscies,rrpr,ri - ioro.

Parágrafo Unto: Dada as especificidadrs da prof mau de s4 lorde, conforine lei Irrleml s" 710E113, inclusive
Poo us0 de pork de arm& L dependeNe are expressa autorizaçal de Sea racedrsr pelo Deparlamento da Polícia
Federa' entre outras dispos,çues no-ma,reas fixam . ca'egcros que aos irs elas rota, dos portado,es de
deficiencia mcno,i aprrnd serAo ron,derachs os erspregns Hancedidos pela ernpre,o no setor admínistrativo
ends doo assim o opyra,orial

MÃO-DE-OBRA FEMININA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA • DIREITO DAS MULHERES

As empradas assegurada a igualdaoe 10es de tritulho, salario e progressao fuscional

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO

Ern ea..° rle nao `orr, oleo° los mniiilaria, de gegurn 1,,emprego de+Khrilerite 11r1+111,111,), .) emPre1,14-1
demitrcio s.en, .1,i I I ru,a e ride preench, or reguisitos exigulre. na ape pertinenle a eihrre.,,er responv
pelo pitymerdo da. ciunt, Se. Jere 11,,emp-ego clue firer pn o ex empregado

CONTRATO DE TRABALHO — ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSAOICONTRATAÇA0

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SOU

VIGENCIA DA CLAUSULA 01/02/2018 a 31/0122019

0 vigilante admitido para cairnpnr o regent de trabalho SOP tera direito a paeta de 01 t11 18 ao p so mtnsal de RI
670 30 (correspondente a rnultiploraçao do valor Fora do piso salarial da categoria pa, iornada cc 220 horas os
seja de RS 7,02 por 8 horas diarras normars muruplicadas per 9 5 (media dos sábados, dem 9gas e kriado, no ano
calendarro; acr.cdo do valor corresponclente ao d.canso semanal remJnerado tealtrick ent, horas norm, I
DS11 09 hora.,rrik in, a, valor. asks 203 19 relativo ao adprional de periculo,la valcr, de 55
Sfil 76 de [eras elitr, trorrespn xleiite a OR horas mensais eyr&entec da dia-H, mil 00 Oi,6à
remunerocao do intenali intraymmda (relotun 59,5 hor,s mensa - art 71 Par igrolo 1] (1' l 1) e mais 05 91 12 a
titulo de relieve de Inra, xtra, no DSR e AS 113 0,1 de rellaeos 1)SR perlazer do entao LID, 'ern I ieraçon
mensal de FS 1 bE/ 35

Pares/ado PrIlllelr0 A Lellre,adevera conceder recibo de pagamento de salarpo com a d,scrimiliato dus e
',lore, page!, rooms aqui upsificados comp tambem assim discriminar no contrato de trahallio e ( TES, ar.ervado
o par 11,(0110 art 404 da L I T

Paragrato Segundo Rica ',Wu' c) regene Irahalho ROOF (babados doming°, feria los e pantos facultativos„
pelraii'alas empreses poderao ddrri.tir trahalhahres vigilantes, mediante contrato de trabalho para due os mesmos
desemperthern foriwIn de trabaltio de 1/ 11,as (banns MO, ,abalos c/omingos lerrado5 e ponlos lauil1ativos
regime de trabolho k,dbAdos. dom xjoS ferkido, e poritos larultatNosi, fica pactuada estabelecida e legtbmada
a prnada de traba1ho de 12 (doze, haras,

Parágrafo Terceira Rico exressameote acordado pelas partes gue o desempenho pelo tvdli
disposta nd clausula 50 quando cm atividades superiores a medo cle 9,0 dias de trabdIt.o i/ dreg Ira
pagamento pe:a empreqadora de holds extrras pars Rai.s dos roinpencdrn ce 111,, LI. II 1.11)01 II,
traballndores e inferior a rnHlt, de, ritd anteriormente

Paragrafolluinfin O regime 1.1)F -00 oxcliii pusribilialacl. do viqilinte vir a cumpnr cohort...1d,, 01,r t
ficando Ledo GUI: eal fl• ocorrel, ia merec e.o nxelAmento dos It ro, ass., oumprpdas como extras

Paragrofo Qionlo Os yarte, firam exprr,ameive acord gue devido a peculiandark J rojii,
trabalhadaris nâo podiraa d, se mpenhar set], descari,os sernanaN remunerado, nos doming, ne n usufru r
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As eerpresa, flmenre olpicjadp a manuterur fo de creche poderao firma.- convene f utpteceigo, fo ma do
o I prestas avilo.asp-ripe see papireza salanal furrna da porn, respectrva.

Paragrafo prinsoirocara ar a.wilo creche sear flan frxedor, por fiihor a page de 0111/ Iff, ens AS 253,00
t euzentos e sessenta e eAr, surroide correcefo a if file rif erit3o, na mesma forma irlr, haiali apa.salúria da
I:5CM linar a sendo guesrsrrasulssaalrrpatesea benelir 10 4fdd et, teridido ao hit ate atiogimunto rifralarle dram
ano

SEGURO DE VIDA

CLAUSULA DECIMA NONA • SEGURIDADE

AaaaJ.Alr,lpp lira 9.panticle indenizaçau uti seguro eV vicia rir aparrdn opina legislaeao vigente iResolufZfo CNSP
ros cermos do art 11 da Percept 99 036e8.9) salvo existkcifi ale pars criara mantido pala eapregadora no

me, mo‘alor
Paragrafo Lisps eillpregmbr inantenha sf,ftro de Vide era °mix] obrogatorio por lei não sera pernil do
dvp c Jo nresnif no s 11 rios e npregados

OUTROS AUX1LIOS

CLAUSULA VIGESIMA -CURSOS E RECICLAGENS

ddi [left, ernpn.as serao por ells teAclus sern qualquer anus pa., o enfirekpri I
Pqrpgrafo_pEsinsiro ern cape ar rescisão do rontrate sim Paton. nu prazo de afe 19 c' de vafdade
rIp curso empresas Se obnqam a pagara reerlarjerst do erifPfeefado disPeefed.
Parágrafo segundo nao se aphca a hipotese prefaista nas oaragrafo antenor, !us clupensa pa, pinta
ray., pedido de de idf fa if terndno da prestado de serviref pela enkpregaima

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - REVISAL° DAS ARMAS

Dbri)ain su as erne, se, a rater rev.sàfo das armas dof vigilante: de ers suis in, es

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADD

Ps empece,as assegf rorefo Off ISIAI1C13 gratuita e necessafLf ao ernprefjado que foc ¡do em irwineritn criminal ou
re, µelder ay° penal Nu etc, psnsiradppadeamsrpeshpck Rids fulicôe. epadefrsadapaisreatraikle,rppspeainjn
araleseacaiperlps safe° se rnmprovadanente houver negligencia fin empregado no exert Frio de PITS l'UldOES
Parágrafo único l Pa °roue,ia de assalto no cf., onde o viggante prestar serviços Este lera cobertura inedica e
P51,010:Jda 11.114) r.,,ssano serwriclo 131.041 rn,dico subsurto pelo nsadmss da emprefa e da conv&nro Sdide
cafe .f e,kg p,rdu-ar a hipolLse eustear o valor Iota' do convenp saúde prevf.to . clamule 15a

60201 a:
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I, a manlvdo pal!, pre-Larne instrument, noraurvic, rowel. va ride no ',air, acEso ISI Celitr, e , oar Ara., r
un, rear!, rrilarva, rmprerso pot marry.] , Lana contribuvrin mensa' ck Us 61 6V serae Htro irrars
sr,sarra e Dee Err I wo.) e ao empregick, Lontritnirrao do valor restantr to—v viressomente nor, 1,, o
desconto arvvrial rri toira de parvarnentoire itrva FM favor do sindircdr, dos trabalhvinres corforn,
rerpectivv. lei-Fauna, visando a asmstenn., medic o ambulatorial ator LosHair edid v A conveno,
Q Jar In o moprpdr nau co rater no 11105 IiliI.E do VerVIVO seta jastititad 3 011 nao ovalor a se. µrat, rv. I,
erovres., no mrs segainte passara de XV ba 58 para RS 86 32 (o..enta r se, 'se liwta dcia rentar,,,, or',
rorrespundente drairiu (An dt, err (ago do empreqador ficando certo querr benefit-to awl draposIo mu tern 11.1t01,4
solaria' e e;e] st iihrr,Jmaalrolltm,mno de traballx, pira nenhuni efeito
Fatagrafo Fannon, v r ontriburicao opal tratada devera rem recolhida pela emprrari ate o CO lisautil cle cada nvvs
subsemenle, co tado a part,' de 02/2018 madiante guraa proprias, a scram Iona, idas polo, sindiratos conform,
respe,tivar Nara. territoners
Potagrafo segundo fiva ,ratittada uma multa v,vuivalente a 550 cinco p. Naito, do p valaral de aqilante par
ales e pc, ernpreoado no caso de descumpranenta car, presewe clarisula
Pftrigrafo tercem assegu,a se aos aindiervitos obreiros o prazo aparo Ill itroll, rims a inscricao dos ...Qv
admitidos vaando o inrio do fornerrinento dos Servos medico ambulatona, previstos lia resent, clausula
Paragrafo quarto as ernpr.as e empregados chie rja estavam cobertus par convenio saudc wevisto na presentr
c'ausu a porters% validamente, emigrar condiçro nala povuicta, sern que tal impoPte em tontratual, au
continuar no piano pre existerste observados os billlItt,1118XPI1W5 Cie desoonto aqu, tratad.s
Parigralo quint° Assegurd se ao gabnlhedor o direau de ser se excluido do convênio varier calueoauaomcsmu,
sa assin, delitver., rrvineier, por lutivamente perapteusousiiido.arii,o,ccosse.seclunnoussise
concretaara ado, liquirlarao de evenkuars debar, do trabalhador, nor utilizaçAo de carnal servirvos ate a data lo
seu requeninenla e depois de 1,1111111. ado do seu sindicato a empravr enairegadora

AUXILIO MORTE/FUNERAL

CLAUSULA DECIMA SEXTA -AUX[LIO FUNERAL

/, einpra corn rderar em caso Do l'alecrnanto ernpiegsdor aos seas sucersort, avrrn declarados perantr a
P,euivaiico Small till nurilio funeral, equrvalen'e a Oh SeH salapos marmot, benetrio este sem qualouer nalureva
salarial

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA ASSISTÊNCIA POR MORTE GU INCAPACIDADE

As entidades convencena, avintrrn o beneticio InStItUal alravas do instrumento depuriaclo e real
DOT PR, erg I 5.01.2051, soh nv Er 5000491120150 revaulador ao asastencia par 01101E nu !iv rpm icIrd
por terrno ad.tivo

AUXILIO CRECHE

CLAUSULA DECIMA OITAVA • CRECHE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA 01102120114 31101/Z019

slain) NH
ralizando o
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Peagrglo pritnerro a 2.101, aAs sale mercedo sem qii dquei rditureaa sob., pan inteqralmerde suportado yet!,

empregado que o desedir serdatalela via dear& colorise, de trabilho, a ser .tabeleorlo catre a S rdicato das

oupreoados e a empreso interoo rdd no pram maxinio delis (roorrad, dia, contact a partir da data registro e

depooin da presente comeroao roleliva traballo

Paragrafp aegunda alas de II 33133 VaiO RIP-CadO se3a eq nvale in a S 11. do s,lario do rli.kflundor

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -VALE ALIMENTAÇÃO

VIGÊNCIA DA CLAUSULA. 01103/2018 a 31/01/3019

AJS aball3O,33 IrtadOS 133 se1, aciona 31 33 iustruidd rae alimentaolo ed; ate ascodiali

etphOtad33 no pose re la ts 3

r uentioo nOo teM 1-11.3.31,13na' nao se lOegiland0 r OHO lerabol0 cle boner co pod du ddr ,r ri

uu mareto decal-re -dedo ie AO. de r•mocqo

o edpressamen'e 35begO add a noregadora des., ir S íildai . no a OU'. de SeU esSIO SS TS se o

nqsisoao do PAT

ci Valar Ind !id,' e I nado E. RS 28 11 14 r -, e reds e 12sla

sales serão enoeodes medorno cope ("Joni, do pademeioo au suou, meroa midland° de Cora,. Jaroo

do paga ono or 33 3Or oldtro SS SS de 02,2018

e, se dent, OS hener don. 1.3 2-esenr e olado o emu-egadart-Jell ested, per cebendo dhountroOn

nedO3 pela empogaloo talhadora 'dos seao5as incluode par saes ao liqueles Na Oa. or

Par3grato pameao moa ha acodu nOre emoresa e 5111d I' ral se a po,sbe louse

eneri.300 pel0 Va'e merradr. aid, Se 3 OSte me5113, rend 3033 Nov Oas na proome rlaboula edeela a

a 11 I de er,repa que passer, a e &idle od d as roars do men

Par3gralo SeaMMO aa h pate, le 3313930 eSpOrad 3Ora da brre (I 3dr 1333dr t F111 a emo c2a

looecei2 d alimeilanae par sob on Duna To ma a em dagre frelerre 30 Y333 3133 232,3131 ad° Se13331 Ode. 131'

nerefino e de ear a -er irdenoao .

Flatagralo lemeiro 33 r Dole, de se 11,0 re-bcao le a non luar 3 in nidada - aqir nalaor efibabb ern

lb el deesseis res. ,Or ir 'e P ro te' da at. 1,1, nrd3 rte

AUXILIO EDUCAÇÃO

CLAUSULA DECIMA QUARTA • ESTUDANTE

O ernpreljado que !altar ao SeIVISIS prestar exame vestibular na [Oath, ern que reside, (ern SLId e ebonada

Pelt enoregado. desde que COMPOWad3 r 3,3 Partioi2,0o mas Po1,,

AUXILIO SAÚDE

CLAUSULA DECIMA QUINTA -CONVÊNIO SAUDE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA. 0110312010 a 31101/2019
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Sera fun. dal LairiaaIon iriainte al* emprecpdo, comp urante ,,pmento mensal corn 411
rerhas pa), e ..bcpcpcos cletuadas incluinde o 1.er re, lido oo EGIS obsepado o LLILaCLLaLCLLLOLCLIC,
prige 4114 di CI T

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXiLIOS E OUTROS
13° SALÁRIO

CLAUSULA OITAVA • ANTECIPAÇA0 00 13' SALÁRIO

As emprasas farA ,clantcrnento cinguenta per canto do 11' Qlano, aos empapados gue o requcirarn, forme
O tempo legal,

CLÁUSULA NONA -13' SALÁRIO

VIGÊNCIA DA CLAUSULA 01/02/.20 la a 31/01 2019
hca assegurada a possibilidadttila empresa pagar 003' salerp eio who unico parcela, aprazando se, entio, como
data Imite 12 12.2018, licando certo que a presente fopc,aP mid Lundecorn o estabelecido na clausula 00.

ADICIONAL NOTURNO

CLAUSULA DÉCIMA -ADICIONAL NOTURNO

tratallp (10P,00 tera renpnerapac superior a. do diurno e para esse efeito, sua reinimproPio tera acrPsomo de
sobre a hora diurna

Parágrafo  primeiro' cowdercir-se-a naturip o traballp eaKulado ectre 12 [eras de urri clia e 05 horas rI000LLa
seguinte

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS

AS.sey ao vigilante a pertept,do do Plc Pnal de penculosidade ou adicional de ins flubrdade na forma e
daLroerste ristrumento 00c Iun.LLaLLLOLLr,OaLL,n IarILL gue os percenrups irio<firao sobre salano base e o selapu
minima krqal. resPectivdn, n'e

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - VALE MERCADO

rira triatitaliCal 0 vale iiiriaada que nao repp,eptnrd qualguu canto biota oil iudirel
ip minim° 31.P1 (Pinta por cento) du scilirio AL trabalhador.
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CONVENÇA0 COLETIVA DE TRABALHO 201812020

NUMERO DE REGISTRO NO MIE - PRO0049112018
DATA DE REGISTRO NO MTE: 271112/2018
NUMERO DA SOLICITAÇÃO; MR00816012018
NUMERO DO PROCESS°. 46212 002787/2018,97
DATA DO PROTOCOLO: 27102/2018

confira a autenticidade no endereeo MI5 liwww3.mte.905.larisisternasimediadorf.

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIDOS DO ESTADO DO
PARANA CNPJ 11.555 810 0001-03 neste ato representadool par seu Presidenil SA.a} JOAO
SOARES

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SPAIL DE CURITIBA E RE GNPs!
78 232 774 10001-34 nesle ato 50155501.111515) p715011 Presidente Sr (a) JOAO SOARES,

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA VIGILANCIA TRANSPORTE DE
VALORES SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIA0 GNP.,
78 120 904 0001-48 niste ato repiesentadcLai PSI aeu Piesder4e Sae) JOSE CARLOS ANTUNES
FERREIRA

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA CNPJ 11 78 503 560.0001-28
nesle ato reprasciilado(a) por seu Pre5lder11, 5E41 JOSE NILSON RIBEIRO

SINO DOS EMP EM EMP DE SEG VIGI TRANS DE VLOR. SEG ORG. ESC ARMADA VIS MONO' E
SIMILARES DE UMR E REGIA0 CNPJ n 79.868 022/0001-25, nesle silo rep,esentaclo(a) por sell
Preszlenie Saa) ADALBERTO ALVES PEREIRA

SINO DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE VGA C.NPJ n 78 186 335'0001,33 nesie
ato representado(a) por sei, Presidanle Srfa) JOSE MARIA DA SILVA

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA GNP., ii 12 290 975 0301 80 neste alo
iernesr 1,13d0(3) pulses Presidente Silo) EDSON DAVID COELHO

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS ,DE SEGURANCA VIGILANCIA E
SEGURANGA OROANICA DE FOZ DO IGIJACL1 CNPJ n 04 974 828.0001-00 neste ato roplosantaloiai
PSI Sill Piesidente 51151 CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ II 78 072 477:0201-70
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nest, al. rePrewnHd[Hal por seu Presidenle Sr(a) FLAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SHGURANCA VOLANCIA SERVICOS
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDR:NA E REGIAO CNP: n 78 293 982.0001-44,
nege arc, representa iisíaI pm 5511P.esrdente Erta) ORLANDO LUIZ DE FREITAS

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA CNPJ n
78 905 7009001-12 nesle a:o oep.psyntadoHH poi seu Pr esidente Srla) ALFREDO VIEIRA IBIAPINA
NETO

r tr., a presenl, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO estipulando as condições de tlabarri0
Previsias nas clausulas sHylintPs

CLAUSULA PRIMEIRA -VIGENCLA E DATA-BASE

As partes Imam a viOncia Oa presente Conven0o Coletiva de Trabalho no period° de 01. fe
2018a 31 de janeiro de 2025e a dala-baHe da categoria em 01.de te..erero

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

iro d

A piesenie Convenc,Io Coletiva de Trabalho acranseia 01,1 categonals) Pronss.onal dos Empregados
em Empresas de Seguransa e Vigilância, no plano da CIVIC non, 0Hangencia lerntunal en, PR

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLAUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

VIGENCIA DA CLAUSULA: 0110212018 a 3110112019
Com Hgentia a party de I° Of 2018, (Ham estabelecbdos, com fundament° no aJt 7c. inc V lp:vr se/ato/
prcwnional d exteasá'o e corVevidacie Oo trabalhd, da CF. combinado EOM 0 an I, 3 .3 mad° e
desarmadO da POltarld 113 38), do Flirmtena Sd 11,15tiça DPF, publicada em GI 09 ICICE os seou,nt, pisos salarmis
para o cumprimento da jornada legal„Hym

031 VmHante tHceto o toe cose lunçOes na forma do rte. 03 3 Es I C,77,0L

vs 2 Vigilant, tatICO, doom, entetxtdo o agente movei para atendimento de aid,r,,ee ebrl,Srrrnos nionitm
1.6
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resideuctos noldadres religiasas, clubes e espootipao
termacias supermerivedos holes gfiscos cio gasol to e centro, iersais e constrotnro, e. emit noinseptos
mot lianos 115 1 170 03

33.4. Monitor be.,,,,,,rapem 59 1.577,00

03.0.Segurança pessool R$ 1.077,00, riais ulna anatifir au de fungi), a ser paga eis whilst {titian° de 31 di
reterido valor, ficando desnitrigade cOo pagamento cia role dagratinicacaoneiiipregodor OW pagar sa if 'goal on
superiora Rs 2 180 10.

03.5. Supenaoor Ita 1 573 Ou nina Luna gratifiraçao oho luny°, a ser paga em rubrico propro, din 30% do referdc
valor ficando deotbrigado LOJ pagamento da referida g atit icacao o empregador que pagar 5,11,10 icy a ' Ltd SLI7.101
R$ 2 180,10

03 Seguranca ArmOr, iso brictalsta RS 1.577,00. mars ulna gintificacao do f uncap, a scr long, ern mina ittopria
de 2Soin do referdo valor, ficando desobrigado do imam% rito da refenda gratificaoSo o empregaSo- que pay
salário ;anal. 511 pen., 8$ 7.030.30;

53.8.Oder RS 1 87700 man. U1111 gratificapao de turivo a ser pega em cobria propro, de 1011 do referido valor
ficando deseltrigatio do pagamentti da referida gratiticogno o empregador que pagar italorni igual no superiora hi
1 831 PO,

03,9 Arad.' rispntorto R$ 1 035,11;,

03 10 Piso solanol rn da catalogs tinn Aga 'Offlir, boy 80 553,80;

parágrafo primetro ti,eql, SP 0 adrion.11 M1e pencorooldide artigo 153 da COI de 311% todos
gut mtercem as tunçoes descrita: nos bens 03 1, 01 2, 00.0.03.0.03.7 e 03 8 por fore, rioprosente instrument() e
independente do local de trabalho

parigrafo segun* a arabfranao relendo nua bens 03.5 a 03 0 Sera Vag, enquatito vigilant, e,tiver t'gari ands
as forgoes au• a t r,etarp podendo avorn veir VallidallICIlte cessado oeu pagartierilo quando o empregado riaa
estiver desempenharolo rkalas lento sink, simanejado inclusive na Ispotese irtorpo a fury Pill rn,

Paragralo tergvro !maps° do piso salmil ilescrito no iLeM 01 1 leva erri ,r11113 a menor exterisao e
complevidocie dip risco, Rinaldo proibida, ainda ope tPt1110 eventual por sulstitunnitir o sue alocapao em posit, ile
trabatio de outra naturezn saint° qua os sine/gabs representatiVOS da categoria %Merman, emPresas a Preteiki rsio

iontratepao de viipilantas areia dolo anos

Parágrafo qyarto aos ritevornotes da drogaria profissionol que possuam contrato rle tretalho noon
emuregodonto gue nqo pertensim [aft riona economica representada pelt, sindicato patro guy subscre o
present, instrument° e que Mcl.111-ellhrin sistema prop. de seguranca e orois oar Itca assegurede iC. lx do
sir cicio do vtgilante acrinido de 506, tswitionta por cento)

Parágrafo quinto: o vigilante guando do-Anemic, para trabalhar em Pot rition (-angry-saps seminal, slow,
campoonatos esportivo,, eaposicUes e feint, 'ova permanentes e similarest reretiera o valor da Porn normal
relativarnente as 08 primeira, lonas quando POO finco ournprido sua jounicla de trabalho, ec000in °alas se liver
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umprido trabdlho cm eventos ciao chncararUsrudr.1 ci midget redirre. compens
presente instrument° ck.venslo os born assin trabdthadis sewn. mho, adds mum "flora

h to no

REAJUSTES/CORRECOES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA CORRECAO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLAUSULA) 0110212010 a 31/01/2019
A lace da data base da caleeria pmfgeonal e no exercicio do dinnto rontibucional leer nyucidr,du 71-
ei.os V VI e loa C F ), lila ntipulada, na data base de 01 02 /018 o rrajusle total de )80d. aoidoir,nas

prnoorsgen Intl radn, sobre a.. ;lb-colds e as robircds seg wales
ai I 81"/ indire rea ucle a se- apl rods sabre os goes salariais esboblados na data base in r ass sa a lc s
riOnsoFtrIoreia Fig 3 010 00
di 1.1 28 O/JloIrleeoo , e nrena cerna.os c gain di gale a mernanan prebslc a e end FF ,01, a
1 I rep nenlanoo o eausle nil
11 FIS -In i 000 salnr ds Donee o snde rep esonlanon seans'e de 2 00 05

P3ragraF9 primelro aFF empreyalaa arrisdns apos dald bage on 01 02 2018 a COOP[11 sa a sal sera
. ao nine c de noses t'aii05, had,
Parggralo segundo as en,wesa., e .3d3 a Fc-(pensaFau „le logos on realbstes soncedidas ns perindo selim
os sor os se.am os espontanns eggeo ndbeles reggalsadso. na sale ria In:rug-go Nnentva 0nd10
PaldgratO terceiro EaFe edgege pa luadd finder inlegralmenle re anlposles as galas'. din devedades
airany sins peld preserde mend., to ale 31 al 2018
ParOlgrdi0 quarto aos salaries sbeenores a Fig b 010 00 ern 01025'12'0 se :0 oonadn o rea,,te ao inn a
84.'3 ate la valor asseguraia a Svie nenosegas rn pun &seceder

PAGAMENTO DE SALÁRIO — FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALARIO

O pIgnmento Or sal-dos, non inimente ao ptesoal lotado no intenor podera ser procedi
nsedants s heque clinde gue Inde seja passive: de pronto e intantanes compensagao

CLAUSULA SEXTA • MORA SALARIAL

OS. palidOIEN1t. 6)4 salgrers newels; serao efetuados impreterivelmente na cbta estabelecida per lei, sob a pend de
paga, em 'dyer do ernpregado, de ILIMS de mom de On% (-mein por cento) no d,a lit//ado a 90 (novedta) dias não
so adonlindn runs binta/rzados, alem das dernae sanções legais

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITERIOS PARA CALCULO

CLAUSULA SETIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO
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A &oppress, prestadere de seniso !Kars destoE,nej As do pagamento (i0 t1V so pres s° e indemiasào adscional (Lei n^
0700/791, ns hiporese do sermon, do umbrae. sks prestasslo de serosbos, pelo atisgmenso do seu prazo quando o
seats emprebad all lotado for conb.stado pelo "ova empreso prestadora drsetnoçi. no mesmo posto

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Foca garibticts a estabbrdade proviso,' loas seguintes situações; pre aposentadoria para o enipregadu clue,
COMPareddinkeo'e (ontar oh wer a contar com vinte e noveou trinta e quatro an, de contribubAo previdenciana
urn ano de serviço na empresa sera garantido o emprego ate adota Lb, sompletar Oriole anos da refenda
contribussaopata aposentadoria proporcional on 0/lilac cinco anos da referrda contribu.r,Ao para aposeotadona
integial tomprovasao devera ser feita, wrante o empregador e csnitu are lf (tpinta) dias apos o implenssnto
dos referidos resin sitos sob a pena da insubsistencia da Llausula

JORNADA DE TRABALHO — DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
INTERVALOS PARA DESCANSO

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA- INTERVALO INTRAJORNADA

A lace do contdo no art 611 Ada CLT tapava-se a ado/no do intervab intrabs ri 3e, hnnutos median.,
zbuste eats, empregado e empregador
Parhgrafo Unit"! Quaid°, da indenvaao da 5000505/0 00 ',Servals, equi note& deVITcl ser considerado o ssbano e
o adicional de penculosdado guando este for pigo hahitoalmente recto /o: o rbservelo pode ser usuiruido no local
de trabalho e &Nara awns ser feito qaaea000lra001ttoocsosdesaoiorno howl° noturro para presenaa, a
incolumidade 0/ta do trabalhador

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA INICIO DO TRABALHO

Ao emprecjaW sem posts, Irmo de trabalho, o volante 50000sinoa0 serdcsrnideradocnmo horario de mio/ da
pariuda de trahalho aquele em slue o mar,' liver de somparecer a central, sede da empresa ou local por ela
determinado pare quo closeaprmente

Parõgrafounico:Oseonpopqaojores,alemptsp000001os de jornada previstos na CET, puderAo aluSar guaisquer
sistemas alternalivos de controle da posada de trabalho, ir,losive. do modo 00010100 telematicu, (sus deverk
regbtrar on useSnos de mien termino do trabals,o, autonzada a pre anotação do intervalo alimentar

is! 100(
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CLAUSULA TRIGES1MA SETIMA • COMPENSAÇA0 DE JORNADA

flcafacrlltadaas pin, ark, aolorvopas de compensacao de Fpnada desde gue Wendidas e legs's e
,tabelecidas nesta clausula (r,balvada expr.sa bebte a libutese prevista na clausula polo oblete dv

trotanxbito normanvo espenricu, icy° indo o retbm‘ de I h3r
o loran° de comperiba0a, compreendendo boron° de termino e ntervalo devera esta, previsto em

acordo individual fir-mad.] entra emprogadu e empresa ou .word!. 51.-trvo rvrar.asorrorpolaqaiapelanrodcatodas
empregados,
II a compensa0u devera ororrer dentro daniesrpaseiiraia gm: river side prorrogatil a loroad,
Ill a jornada &aria para ereto de corriperisat,Au pudela oar acrescida de duas bores no ',bum°, observada a
carga diarpa normal de boras e seminal de 41 huras
to - fica possibilitada adoc5o da denominada semana espa,,hob, gue akerna a presla0o de 48 horas einSofIa
sernana e 90 horas em outra mediante must& escnio entrv ednpregado e empregador e desde (rue nAo se ultrapasse
a jornada 0.ana de 10 horas

em qualquer hipotese adotada serdo garantidos as ntervalos constantes dos artigus Gs, 5/e PI da
somente sendo carrviderada folge o perrodo de 35 Innta e once, hams consecutive, de des(ar,o,
PI pela presente convene,. coletiva de trabalho, enasestritasfermosleas, fica airlda a empresa autolbada a
ajustar cam a seu empregada o reinse de compensacio, previsto no art 59 da OLE
Pit - cowderando a peculondade da profisslo de vigilante, inclusive quarto ao fardamento e a protibao de seu
uso fora de seroco, ,rvtabelcrem as partes clue riao serSe descontadas nem computadas romp p-nirvi
artraordinaria vanações de bor3trsrroroalstta de panto nap excedentes de dez minutos, uhservado o tirmte done, de
',mote minutes,
011i - a prorrogaçao du hurano de traba'ho, funchda na nexessidade de cobertura do vigilante que Rao compare,
para a rerw.kao Pm,Mira o pagarnento das horas coras sem gar tal hipolese cbnature qualquer regime de
compemaçao de lards estabelecide 50 presente instrument°

aos fins do nrvso anterior devera a einpr.a comprovar o event') air.... doc (untrole, de yenta dos
respectivos vigilantes e boletim de. ocorrervia esprv ifico eles tart dam assoados iestirto ao rnetino posto ao
trabalho

CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA -JORNADA DE 12X36

As entorbries sindorab que ft mame presente instrument°, respakladas pela rnanifentne,ao expressa das cateqo 0,05
por elas legolmente represent:id. e com apoio no ad I" inciso opal, do fonstrhficao f pactuar
regime de trabolbo de liste horas mediante as condições seguintes o tornado de trabalho dos vigilentes
armados desarmados e aos lot.idos no set., opera/lanai podera ser pactuada no regime de 12 horns de trahalhe
por 36 tiaras de descanso, paoorssplearrsrrs referida regime de Ingota fica legitimado pet presente 
ingrumento cat,r.d.j aoeorspreojaufae ernps,dador, ,orma d.reta apsrarem sua adoçao. n. regime MINI

..tahelendu, de 12 horas de trabsilho psrlhfssrrasdon Oascanso, ndo sera deaden pagamento de born extra
lsocloosoetcrsearaooa000qae for ultrapossado o 14 horas semanab, a lace da rompensaçao, d) ern lacedo
presente inotrunitof o Ira estabelecido regmio de 12s36 - ainda que cump-do em horario noturno -, a hora
sera conbiderada imrrrial de GO OsemonIm miootos, qaralotis, ferimoO o athounal notur, respectivo.
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Paragrato uniopj As part. <or, enentes pela maVest,rçao desuasnespnetioascates1orcis e co ),
dpo rw ert inusus VI e XXVI, On ( onstrurGeo f Moral, deliberam ao regrado na d dapmesnimne
cleu.ula, gurv subnietem a &Lisa° iudicial pretends rios autos sob n" TM- Pk AR 3.29/2001, com tr,,nsito em
juirjado

FERIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FERIAS E LICENÇAS

CLAUSULA TRIGÉSIMA NONA • FERIAS

(orw,srio tit term, sera partc.pada ac, elqprNado 1miinrimscdiii,cormr a mira das. mAcdr

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA • EQUIPAMENTOS DE PROTEGA0

As empresas fo.necerao os equipamenbos de p, otecaa indraduai a cada trabalhador, quindo assim eArgido pela
leg s'atao

UNIFORME

CLAUSULA QUADRAGESIMA FRIMEIRA - UNIFORME

Ens caso de axtg.:,ncia de uniform:, a custo leste sera de responsabilidade do empregador, °brigand° se o
empregado a devo'v b no estado ern due se encontrar, no momento da re,crs'ao do contrato
Parágrf p_prirneiro cada [malt° ck, unifam, contera obrigatoriamen,,e aria pdoeta, duas camisas e duas
calças
ParSgrafo segued, o ennpreqador fornecera um par de sapatos, 011 coturno, por ano, a cada trabalhador
obrigado a usar uniborme
PaMgrafo terceiro o uni'orone devera ser adequado ao coma, inclusive [ono adaptaçSo do tecido ublaado

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO BOU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA • COMUNICACAD DE ACIDENTE DE TRABALHO

As enidma, erwiarao ao Sindicato dos empregados copinmnrim base territorial copias das c.kunicaçoe,, de
a-iderte, de trabaho eriviadas au IN ss u n dia da emissap da cAT

ar,N

fr
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RELAÇOES SINDICAIS
REPRESENTANTE SINDICAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA • LIBERACAO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA
EMPRESA

Sem perda do posto it trobalho etetivo. os dingentes sindicar, eleitas serão liberadas per ate 14 (catasse) d
succssNos ou alternados, a cada pcoodo de 12 ',doze; meses, sem prejuizo Aasseossalarsaislraqolaassarea

Frey.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

Fica assegurada a estabilidade proviso na de dirigente qndical para os inembros efetivos e suplent. das lireton
de sindicato prohssional, dcsde gari rpectivo sndicato ramonique empreça, dentro cleZd)setersraeilisz
Nor.. o dia e a hora do registro da tandidatura ara emprrvack)e, em goal prato a sun eleiOn e pus,

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS

As cinpresas vocederao aos descortos em folha de pagamento a criteria dos Sindicatos de einpre4adn, rnediante
autoriza5ao escrita do trabalhador, Irrando obrigact, a fan, o repass, para a entpdade sindral benolEriada nn
prune. dia dip), pagarnento do.salatio
Paragrato prim_epo as arnprias recaio ousarão, men,alnionto par,r o Sindicdto siso assar Ian.] profission II de
ernpregado relação mom' .1 dos assacados que lacraria desconto do rnertsalidade ern loll, de parymento tw-rn
[Junodos I rupregacins deslioado, ria prato de 10 (dot) dasar,srdar da data do pagirriento do salan
Paragraro seguncto a einpres Pie rteia1ite rerneter numerarin proveniente de rnensalidide a ent.dade ,r,d, al
urn base terntorn1 dvers t di sun maw, devera fete In de forma antecipada per remessa postal a limar sect
valor devido sew recepcionado ate o prazo acima Imctuado
Paragralo terceiro fica tntopulddd multe de ltP. (trinta por cont.)) it safer device irei caso da ompresi nao
ob,enar o ram do_ repasse INado no caps, presentechusula

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

Na forma lid CL I 'align! ']13 lttra "e , e par.+ a,sogorar d on ddde juridic.) do presente nr.tromento, retainer o
ernyerillo e o tralialho slid cal para at realincrao Ao mtsmo mailer as atividades sisuficaisecoumprir determinação
expressa dacateotaruar, to nada ein AGE, a, eayipsa. cicscontarao du, salario, eiusesuseuuupucr1adcs.srlasioe
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ad ni ii,tratuds em favor this Sindicatos ronvanenten eaceto C. arfara ,i.s:ntribuic5s assin.encial correnpo diddle a
escjmrixnrcmntodo pro nalanal em dud, pan elas quo, de 10% (add unia pard as bases ter!' ron Jr, d,
Cascawl llnuwann Para Flrancu oz dn l0ja,r insdrira, Paranrgua Ponta Gross, e diannya sendo a la ern

maio e 2s ern agosto de 2018, assedurado o rhea() oposicao na forma do precedente 74 do PSI- send° 1,
mnsmo exer, do de forma incln,duri
Paragrafo pumairo o vrilor descontada devera ser recodrdo ate n prime ro dia posterior a data din te legaimente

Prevista paean pagamento clo 'Arno mensa L q enselnu di,ronto aclui rrarado
Paragrafo_saganclosi emprearas enviarao no prim de Uinta dos ensinado do nsolhimenlo, a copia das goes de
reco`himento e relasao de emprerga,dis q Oetuaram a Co itribniça,
Parágrafo tervain2 sera devicla a rontribunao pelf) admitido anton- a assinatura do present, instrument°
ressalvado o diredo de oposiçaa Coen repasse areshedniaaeuaieslaosouclueararaa c, Sn dia ubl do mes Subsequente ao
do desconto, desde que riaa hap fern a tontribui00 Fin emprego anterior.
Parágrafo quarto: considera piso salanal an vigilante a soma do salano it, 0$ I 521,00 e a]icional de
pendulosidade de 31)9,r no valor de KS 50110 previstos na clansula 01

CLAUSULA CWADRAGESIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSA0 PATRONAL

As emptsas representadris pelo sindr ato patronal associadas nu nAo, recolrerao valor egaNalente quatro pisos
salariais do viq'ar,te conta de contriduit,ao assistencol 0 valor dev,ra ser recolhida ate an' dia util abnI(2018,
arautrrantc' quids prupnas serem fcnetartis pea, enticlaie nrodia,ri patronal Aphdo o rondo no parograto 4, da
, lausuia 15 para erne', da contribuir,rn aqui esPerincada

CLAUSULA ClUADRAGESIMA OITAVA • CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA PATRONAL

empreaas de ',id iça Piirada do C.tadu Parana deveraa, recolher a ConInbuicao I onfederatna Patronal,
coluoante a norma doarcisni IV do artdio fla da Lonslittn5ito Federal t, dernan leg slaçâo aplicavel a mate.
inclusive decrsao da anembleia geral cla categuria economicactitiioahr,tamhoimdererrrtirtadeemassem(tieaiia
FLNAVIST - rederdulo Nat Iona. das Ernpresan tie Seguranca e Transporte de Valores vinculado aa porte da
empresa de acordo cairia quantidade de dinprogador existentes na empresa ela dezemarro CY 2017, atestado pet.,
fide tie atuadzacào encainininada an OH, sera 0 resultado da rrra !nipiwaç'aaideaümen) de vigdantr per RS 12,00
(doze ma's). senrio pre r, valor encontrada devera :ea pago err parades, coin VtliCIMefitO ria 30/07,10, il),(18/1n,
30,09118 e 30,111 IS on prinkriro dia Lira SlJb,equente

CLAUSULA OUADRAGESIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

As ernpreças remeneednari sindicato patronal, nu prazo marimo de 20 dias apdsnrrdereferencri
contikbui0O, a copa da Oaia Cie emahimento de Cnntnbuinao Sindical - OK'S quitada

Parágrafo 'Mica 0 5indratn Patrunal encaminhara ao Master. do I rabalho anelando das empresas que rido
comprovaram rerolhimeata da Contribuição Sindical atraves do encarninhamento da copa da gala GIRLS, ale a nu
dia Ind dn niés subsoquente an tenement°

000011313CF
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DISPOSIÇOES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS

As ciaJsulas affs co rants iadiõduaro do trab +Inc, mando India beneficas an empregado poalxciOnisnbrea
present, convenor] coletiva o na interpretaNao d.fa ad de legisloyo vigente Haaendo aLIv.itan, arlfõ 'fa° ser
alutada sern a clue for ma, boner ra trabalhador

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - MEDIACAO PRIVADA DOS CONFLITOS

Fica instituida a mediaçao privada do, (null., individuars ocoler,nnr (fife anjo [A por tuna .orP,ssaa compoata poi
Ul (um; repreaentante do strJDEsP e 01 inmI representante Sindicato dos 11,1,111.00,s, atU311,10 na
base territorial estadda1, para acompanhamento de eventuat conflitos ind vduaõ e nletivos entre empres 'is e seas
empregado3 obfetivando a suf solifOo e evrtando enfaamento de alloes traballfstas contra as einprea, associadda
do SINDESP
Nragrafo  proneni quando da homologaNao da rescisaa contratual, o sindicato de trd ballaidona. convewente
LomunicAra possfveis irregulindades cometidas ria pagamento Sac vetas rescisonas, Levi como eveotuaõ
diferenças decorrentes lb extinto contrato as trapalho para regularcarõlo dos valores aplicAndo se ao leitoa
prerffito .tabelenclo no enunciado 310 cf. TOT evitando se assim dernafxlas desnecesaao,
Paragrafg segundo as Comissôes de Concfliaç4o Paira inatituidas pelas partes signatanas da presente
convençao, heart' martelas, na forma do mstrumento lavrada em 16 UN /000 e ragularmente deposrtrlo e registrado
na DOI Pr., em 22 05 200C, 501 11 3 16212 110931313/310 pelo tempo de vigencia da presente (Jr No frato as an
clias, as pages fixarào o local dos e horanos de fuifcmnamento lavrando termo escrito

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA .•SESMT COLETIVO

ficultu se ii estabeleomento ale Sr smicoletwo implerncillach for Aiordo Colerivo tie Ira boina ao direlamoote
oii!ieaseiitljlades sind,cais .11 instrument° especifico

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES

P. eatabelenda malts equivai,ifte a fuel° piso solanal numfatNo do vigilante, em favor 'It- preedicado, pelo
cfrõcumprfniento rle arco Sass F1.1,5(1100 03 11raa1, .1miatiu , 211 I via1o1. it fõl arenra 1101) e 15
(quarenta cincol, a on, de 10 11? 2018 Isom ifframente Nara o itein 03.3, amaina equaalo, a do, pisos

k.A/
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saiunais do vigilante nela trot +do As cl iusulas excetuadas aquebs goe ja tragam m propru em caso de
descumprimenr,o, In instituida d niurta importe de nieio piso n alnorlleaookuoiqilu001Q001laauo do
empieqado pnr descumpnmer`o P,ra que 1.01 multa sep exigivel se faz necessrio qu, hula comu,ic,Kao au
empregador pura que este, em 18 lei, improriogave;s efetuou, respectivas readanzaocs not caso de a ,3a
estarem vigentes os re,perinas contrati, de trabalto, possibiliLvido regulanzno,

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELACAO DE EMPREGADOS

Por ocasiAo da entrega da 11215 as enuresas eriviaraa copia ao Smdicato dos emproados Ainda arada trè,
meses, consados de 10 01 LOIS, as cmpwsas env!ai'do copra da comunrca{ao a que se rotes, o paragrafp ell. du
art I° da Lei 4921 65, relatrvamente a todos os mews component. do tii nestre, ap.a2ando se a Tanta o dia
apos o pram legal aquela entreg, Aiite o Lontido no, clausula 2,11 do presente instrumento as empresas tam bem
comtinicarao o numero de empregados envolvrdos no regime SOP

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREI TO DE AEIX/14A°

P.i.salvades as situeçot, nuis fewora.,, ja eyr,tent, e, einpri,as colocarao, oIto 1..11 de Tani ...es., do,
trabalhadores, quadro do arises para aftxacAo de comunicados ofi“ais de role-esse da calegoria desde que

pelas empresas
Paragrffila unico. ( ompronam so as udolts d.vulgar us termos dos mesmos e srus representadas empregelos
eempri,gadort,

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA CLAUSULAÇOES ESPECIAIS

us entidades que firma!, o presOnte ir stnpmer 10 Oreernelelere se PO Prdzo de 90 (lids, orotado a Part, It
01 02 2018 apos dinussaa run a categona proilSSIonal, a dlscontsoIltouo ,egJ questoes, oblel.vand° ins,n
lac ern a,ordo coletivu do trahaltio a, alternoo (la redayao kusuld 3/ da presente para inclusao da carqa
horária de 192 loran rnep4a, inclu,ao de clausula pr,vendo a confess. de ferias em deis posindos em casos
eyperpiOnalS Oa Iowa da 1,1 rt.dur,ao cla multa pcir daspedrda cmotivada EGTS, stoosde peula clo contra°
pelt empregador, sendo o traballiador transferido mantido por Ourra emPre.a or, nie,m° posto de Senr.:0, corn
oranna de emprego pootbos mimmo <JO 111.15, atmgaçao mIronal de anar (OM pale convenio
savde tratas, na clausula 15 indopendenternenie da vmculaçao do sea frabalhador e estabelecimento do regime
Ree, ml de traballio de Sa a sabado e f eriados ern eslabelerimento noturms nos moldes do ja preexistente regime
SOP, f) trabalho intermrnte refr.rida pa Les n" 13 167/17 e Medida Provison n^ 808/17

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SETIMA PLANILHA DE CUSTOS

0 Moisten° do Trahalho e soprego, atraves be sua Lueloeguoie Regional do Irahdllia e Emprego, no7 Lstado 0*3
Parana conforme Portani 31/ 2 1104, vibl,ade too POU de II 05 1004, mintem a “mara TeCrPCP de Regulação
dos Senerco, nennoinseáse,s, gue dispomil,liza a plorfilhd de f kistos mallows legas, observando inclusive ab alyigagks
d“orrentes dds onvencõe, coletivas de trabaho clue eovolvern empregado, e empresas de sequrança prrvada no
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Estado do Parana Assim P fl
deverSo Of50fWif a metodelogia e En E
Masten° do Trabalho e LIsprego

M= F r !=r

contraS,Oes de ,r,y, segu, Ka, selarn p prmadas
1111,111105 lOgo'S 1-Psados piss org.io relendo na Portar 30.2000 do

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - C ER TIDA0 DE REGULARIOADE

As erspres., dever)o igatvriamente, ap .entar em prOCedirnentos loitoMrds, pros...ides Del.+ edminstraçdo
publ ea e contsitdrSts privada.s. corlidne, de regularidade eXpedidas polo sindicato patrttale 51fICIICaffi tadoroi
coniogne ba, rotonsl
Paragrafo utsicsil para a obterisSo cbs LeTtidae, a empress (lever, curnpruaa- cum a stecedeocia e so ato do seu
requ,imerito sua regLeasdade no que !doge orilribmpe, Sinds AK, Abend° as ertdades sirldica a eaped2On
do drrrrroltrrrtorrtatoL4S hors, do protocol%)

CLAUSULA QUINQUAGESIMA NONA - REVOGACAO

A face da prente Conyerição Coleira de Trabaltio, fica svogado o instrument° regi, do na FITE em 151 2/201/
OtIS 0040217 002116,2017 45

JOAO SOARES
PRESIDENTE

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SE 001005 DO ESTADO DO PARANA

JOAO SOARES
PRESIDENTE

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA TRANS VALORES SEG PESSOAL OROANIOA ESC ARMADA AG
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP Viol E SIMIL DE CURITIBA E RE

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA
PRESIDENTE

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA VIGILANCIA TRANSPORTE DE VALORES
SFGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.11,luizfernando)  pag. 536 de 1732



SINO DOS EMI EM

JOSE NILSON RIBEIRO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E SIC DE P GROSSA

ADALBERTO ALVES PEREIRA
PRESIDENTE

R DE SEG. VIDE TRANS DE VLOR. SEG. ORG. ESC ARMADA, LAG MONET E SIMILARES DE

URRE RECIA0

JOSE MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

SINO DOS EMPR OE EMP DE SEOURANCA E VIGILANCIA DE MOA

EDSON DAVID COELHO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA PARANA

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS
PRESIDENTE

SINOSFOZ SINDICAI ODDS EMPREGADOS GE EMPRESAS LA SEGURANCA VIGIL IA E SEGURANCA

ORGANICA DE FOZ DO 'GOALS

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS

PRESIDENTE

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGSRANCA E VIGIL DE P BRANCO

ORLANDO LUIS DE FREITAS
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGLAARCA VIGILANCIA SERVICOS ORGANICOS DE

SEGURANCA SIMIL ARES DE LONDRINA E REGIAO

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO
PRESIDENTE

opeoc.0 2DIE, 4061310000'01ELE
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Ali o loris !

7xt, (POT

SINDICATO OAT EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA

ANEXOS
ANEXO I ATA FETRAVISpP E CURITIBA

ANEXO li -ATA CASCAVEL

ANEXO ATA PONTA GROSSA

ANEXO IV - ATA UMUARAMA

ANEXO V - ATA MARINGA

ANEXO VI - ATA PARANAGUÁ

ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU •
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MAS ILK - VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS

MASTER
VIGILÂNCIA

RUA FERNANDO AMARO N9 868 - ALTO DA XV - CEP 80045-230 - CURITIBA -
FONE/FAX: (41) 3264-6633

site: www.mastercdn.com.br e-mail: comercial@mastercd

Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° 01/2019,
Envelope n°1: Proposta, Proponente MASTER VIGILÂNCIA
ESPECIALIZADA SS LTDA, CNPJ 77.998.912/0001-29
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PROPOSTA COMERCIAL

I DENTIFICAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LEDA

CN PI: 77.998.912/0001-29
ENDEREÇO: RIJA FERNANDO AMARO. 868- ALIO DA XV / UF: PARANÁ / Cl: 80045-230

TELEFONE: (41) 3264-6633
E-MAIL: COMERCIA1.24/WASTERCDN.COM.BR

ITEM DESCRIÇÃO
DE N1ESEQUANTIDADES

PREÇO MENSAL PREÇO GLOBAL ANUAL

1
Vigildneia —8 horas/dia, das 8h às 12h
e das 14h as 18h. de segunda a sexta-

Ceira.
12 R$ 15.853,53 1($ 190.242.36

2 Vigildncia 8 horas/dia, das 11:30 as
20k de segunda a sexta-feira. 12 RS 15.853.53 R$ 190.242,36

3
Vigilância— 12 horas diurnas. das 8 as
20h. de segunda a domingo. ern turnos

de 12\36 horas.
12 R$ 10.300,62 R$ 123.607.44

4
Vigiliincia — 12 horas noturnas. das 20h
as 8h. de segunda a domingo. em turnos

de I2x36 horas.
12 R$ 11.140.34 RS 133.684,08

Totalizador RS 53.148,02 RS 637.776,24

DAS DECLARAÇÕES
a) em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos:
b) o prazo de validade desta proposta á de 90 (noventa) dias:, -'

c) nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais. encargos previdenciarios, trabalhistas, tributários. comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços. conforme anexo deste Edital: e

d) os itens 17 e 18 da tabela de Insumos Diversos (Anexo a Planilha de Custos) são classificados como componentes do preço que consistam cm
custos não renováveis
e) fin utilizado como referência salarial para a elaboração das propostas de pregos e composição da planilha de custos e formação de preços a
Convenção Coletiva do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança. Vigilância. Serviços Organicos de Segurança e Similares de
Londrina e Região. registrada no Ministério do Trabalho e Emprego MTE sob o n" PR000491/2018 (Processo n". 46212.002787/2018-97)
t) aceitamos as condições apresentadas no Edital do Pregão 04/2016 da Calm:it Municipal de Londrina (Processo n= 62/2018) 

INSCRIÇÃO ES EADUAL N' ISENTA
INSCRIÇÃO ML NICIPAL V: 238585-1
BANCO DO BRASIL -0001
AGENCIA: 3404-5
CON] A CORRLN I E N": 4969-7

Curitiba. 16 de Janeiro de 2018

MASTER VIGHANCIA ESPECIALIZADA SS. LTD',
CNPJ: T7.998.912/0001-29

, 
Tacio Cezar Neves de Miranda

Sócio - Administrador

Facio Cezar Neves de Miranda
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Vigilância —8 horas/dia. das 8h as 12h e das
14h as 18h. de segunda a sexta-feira.

II Vigilância - 8 horas/dia, das 11:30 as 20h.
de segunda a sexta-feira.

Ill Vigilância — 12 horas diurnas. das 8 as 20h,
de segunda a domingo, em turnos dc 12x36

IV Vigilância- 12 horas noturnas. das 20h as
8h, de segunda a domingo, em turnos de
I2x36 horas.

5.284.51

5.284.51

5.150.31

5.570.17 2

15.853.53

10.300.62

11.140.34

vIGILANOAESPECIALIZADA SS. LIDA
CNPJ: 77.998.912/00010

< É 4 

lacio Cent Neves de Miranda
Sócio - Administrador

1

15.853,53

15.853.53

10.300.62

11.140.34
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇAO DE PREÇOS

N° Processo. 62/2018
Licitação n° 1/2019
Dia/Més/Ano/Hora 16/01/2019 as 09:15 H

DISCRIMINAÇA0 DOS SERVIÇOS
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 as 09:15 H
B Municipio/UF Londrina / PR
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissidio Coletivo 01/02/2018
E N° de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇA0 DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância -8 horas/dia, das 8h as 12h e
das 14h as 18h, de segunda a sexta-feira POSTO 1

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇAO DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
v-gdancia -8 horas/dia, das
Bh as 128 e das 1411 as isti

de segunda a sexta-feira
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30
3 Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
4 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 Carga hora/ia (Escala) 44 horas
7 Quantidade de pessoas no posto 3

MODULO 1 - composigAo DA REMUNERAÇÃO % Otde Valor (R$) Observações/Fundamentos
Legais/Memória de calculo

Cláusula 3° CCTA Salário-Base 0% 1 1 677,00

B Adicional de Penculosidade 30% 1 503,10 Clatisula 11a CCT e art 193,11 e §1°
CLT

C Adicional de Insalubridade 0% o 0,00
D Adicional Noturno 0% 0 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0% 0 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇ 0 2.1110,10

MODULO 2 - ENCARGOS E BENERCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
 Submóduto 2.1 -13° SALAMI) E ADICIONAL DE FERIAS

2.1 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) Observn stFundamentos
Legais/Me-mona de calculo

A 13° Salario 8,33% 181,68 (1/ 2)x 00=8,33%
B Adicional de Ferias 2,78% 60,56 (1/3)*(1/12) = 2,78%

SUBTOTAL 11,11% 242,24

C Incidência do Submódulo 2.2 4,06% 88,46 SUB 2.2 X 13° SAL + 1/3 FERIAS

TOTAL 16,17% 330,70

Sul:modulo 2.2 -ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E_
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições % VALOR (RS)
A INSS 20,0% 436,02
B SALARIO EDUCAÇA0 2,50% 54,50
C SAT (FAP = 0,9063) 2,72% 59,27
D SESC ou SESI 1,50% 32,70
E SENAI -SENAC 1,00% 21,80
F SEBRAE 0,60% 13.08
G INCRA 0,20% 4,36
hl FGTS 8,00% 174,41

TOTAL 36,52%   756,14

Submódulo 2.3 • BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2.3 BENEFICIOS MENSAIS C DIARIOS VR° (R$) QTDE VALOR (RS) 
A Transporte 4,25 44 86,38
B Auxilio-Refeição/Alimentação 28.40 22 499,84
C Assistência Medica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32 1 86,32
D Auxilio Creche 0,50 1 0.50
E Fundo de Formação Profissional 7,50 1 7.50
F Seguro de vida em grupo / Auxilio Funeral 9.29 1 9,29

TOTAL  689,83

QUADRO-RESUMO DO MODULO 2- ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
2 ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS VALOR (R$)

2.1 13° Salário, Ferias e Adicional de Ferias 330,70
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 796.14
2.3 Benefícios Mensais e Diários 689.83

TOTAL  1616,67
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MODULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
3 PROVISAO PARA RESCISÃO % VALOR (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,21% 4,54

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,44
C Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44% 9,51
D Aviso Prévio Trabalhado 1,36% 29,67

E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

0,50%o 10,90

F Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 3,92% 85,55
TOTAL 6,45% 140,61

MODULO 4 - GUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - AUSENCIAS LEGAIS

4.1 SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS % VALOR (R$) Observações/Fundamentos
Legais/Memória de cálculo

A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68 (1/12)x100=8,33%
(1/365)B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97

C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,01% 0,3 (5/365)*1,0%
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.08% 1,79 (0.3/365)
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.03% 0,61 (1/12)*1W(4/12)
E Substituto na cobertura de Ausência por doença 0,28% 6,1 (1/30)/12
F Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 0,69% 15,04 (5 dias/30/24)

SUBTOTAL 9,70% 211,49
G Incidência do Submodulo 2.2 3,54% 77,23

TOTAL 13,24% 288,72

Submodulo 4.2 - INTRAJORNADA
4.2 SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA Otde VALOR (RE)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação O 0,00

TOTAL 0,00

QUADRO-RESUMO DO MODULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4 CUSTO DE REPOSIÇA0 DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (RE)

4.1 Auséncias Legais 288,72
4.2 Intrajornada 0,00

TOTAL 288,72

MÓDULOS- INSUMOS DIVERSOS
5 INSUMOS DIVERSOS Via (RS) Qtde VALOR (R$)
A Uniformes 44,73 1 44,73
B Materials 6,02 1 6,02
C Equipamentos 7,79 1 7,79

TOTAL 58,53

6
A

C

MODULO 6- CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%) VALOR (R$)

Custos Indiretos 5,00% 224,23
Lucro 5,00% 224,23

SOMA 10,00% 448,46
SUBTOTAL 4.933,09

Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.284,51
Tributos 6,65% 351,42
C.1. Tributos Federais (PIS e CORNS) 3.65% 192,88
C.2 Tributos Estaduais 0% 0,00
C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 158,54

TOTAL 16,65% 799,88

2 - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$)
A Modulo 1 - Composição da Remuneração 2 180 10
B Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1 816.67
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão 140.61
D Modulo 4 - Gusto de Reposição do Profissional Ausente 288,72
E Módulos- insumos Diversos 58,53

Subtotal (A+B+C+D+E) 4.484,63
F Modulo 6- Custos Indiretos. Tributos e Lucro 799,88

Valor Total por Empregado 5.284,51

I

/f!

r,
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇAO DE PREÇOS

N° Processo 62/2018
Licitação n° 1/2019
Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 as 09 15 H

DISCRIMINAÇA0 DOS SERVIÇOS
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 as 09.15 H
B Municipio/UF Londrina / PR
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissidio Coletivo 01/02/2018
E N° de meses de execução contratual 12 

IDENTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância - 12 horas diurnas, das 8 as
20h, de segunda a domingo, em turnos de

12x36 horas
POSTO

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com caracterisficas distintas)
Vigilantla - 12 horas diurnas.
das 8 as 206 de segunda a

donngo em turns de 12x36
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0) 5173-30
3 Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
4 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Vigilante
5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 Carga horária (Escala) 12X36
7 Quantidade de pessoas no posto

MODULO 1 - composIÇÃo DA REMUNERAÇÃO % Qtde Valor (125) Observações/Fundamentos
Legais/Memória de calculo

A Salário-Base 0% 1 1.677,00 Cláusula 3° CCT

B Adicional de Periculosidade 30% 503,10 Clatisula lia CCT e art 193, te §1°I
CLT

C Adicional de Insalubridade 0% 0 0,00
D Adicional Noturno 0% 0 0.00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0% 0 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 2.180,10

MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 - 130 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS

2.1 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) Observações/Fundamentos
Legais/Memória de calculo

A 13° Salário 8,33% 181,68 (1/12)x100=8,33%
B Adicional de Ferias 2,78% 60,56 (1/3)*(1/12) = 2,78%

SUBTOTAL 11,11% 242,24

C Incidência do Submodulo 2.2
4,06%

88,46 SUB. 2.2 X 13° SAL. + 1/3 FERIAS

TOTAL 15,17% 330,70

Submódulo 2.2- ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições % VALOR (RE)
A INSS 20,0% 436,02
B SALARIO EDUCAÇA0 2,50% 54,50
C SAT (FAP = 0,9063) 2,72% 59,27
D SESC ou SESI 1.50% 32,70
E SENAI -SENAC 1,00% 21,80
F SEBRAE 0,60% 13,08
G INCRA 0.20% 4,36
H FGTS 8.00% 174,41

TOTAL 36,52% 796,14

Submódulo 2.3- BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2.3 BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS VR° (R$) QTDE VALOR (RE)
A Transporte 4,25 30 26,88
B Auxilio-Refeição/Alimentação 28.40 15 340,80
C Assistência Medica e Familiar (Plano de Sande) 86,32 1 86,32
D Auxilio Creche 0,50 1 0,50
E Fundo de Formação Profissional 7.50 1 7.50
F Seguro de vida em grupo / Auxilio Funeral 9.29 1 9,29

TOTAL 471,29

QUADRO-RESUMO DO MODULO 2- ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
2 ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS VALOR (RS)

2.1 13° Salario, Ferias e Adicional de Férias 330,70
22 GPS, FGTS e outras contribuições 796,14
2.3 Beneficios Mensais e Diários 471,29

TOTAL 1.598,13

MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISÃO
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3
A

C

E

PROVISÃO PARA RESCISAO % VALOR (RE)
Aviso Prévio Indenizado 0,21%0 4.54

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.02% 0.44
Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.44% 9.51
Aviso Prévio Trabalhado 1,36% 29,67

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

0,50% 10,90

Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 3,92% 85,55
TOTAL 6,46% 140,61

MODULO 4 - GUSTO DE REPOSIÇA0 DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 -AUSÊNCIAS LEGAIS

4.1 SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS % VALOR (R$)
Observações/Fundamentos
Leciais/Memerie de calculo

A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181.68 (1/12)xl 00=8,33%
B Substituto na Cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97 (1/365)
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,01% 0.3 (5/365)"1,0%
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,08% 1,79 (0.3/365)
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,03% 0,61 (1/12r, %(411 2)
E Substituto na cobertura de Ausência por doença 0,28% 6,1 (1/30)/12
E Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 0,69% 15.04 (5 dias/30/24)

SUBTOTAL 9,70% 211,49
G Incidência do Submódulo 2.2 3.54% 77,23

TOTAL 13,24% 288,72

4.2

A

Submedulo 4.2- INTRAJORNADA
SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA Owe VALOR (R$)

Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 15 111,48

TOTAL 111,48

QUADRO-RESUMO DO MODULO 4- CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4 CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

4.1 Auséncias Legais 288,72
4.2 Intrajornada 111,48

TOTAL 400,20

5
A

C

MODULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
INSUMOS DIVERSOS Vr° (RS) Qtde VALOR (R$)

Uniformes 44,73 1 44.73
Materiais 4,04 1 4.04
Equipamentos 2,92 1 2,92

TOTAL 51,69

MODULO 6- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%)

5.00%
VALOR (R$)

A Custos Indiretos 218,54
B Lucro 5,00% 218,54

SOMA 10,00% 437,08
SUBTOTAL 4.807,81

Base de Calculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.150,31
I C Tributos 6,65% 342,50

Cl.Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 187,99
C.2.Tributos Estaduais 0% 0,00
C 3 Tributos Municipals OW 3,00% 154,51

TOTAL 16,66% 779,58

2- QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$)

A Modulo 1 - Composição da Remuneração 2 180,10
B Modulo 2- Encargos e Beneficies Anuais. Mensais e Diários 1.598,13

C Modulo 3- Provisão para Rescisão 140,61

D Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 400,20
E Modulo 5- Insumos Diversos 51,69

Subtotal (A+B+C+D+E) 4.370,73

F Modulo 6 - Custos Indiretos. Tributos e Lucro 779,58
Valor Total por Empregado 5.150,31
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇA0 DE PREÇOS

N° Processo. 62/2018
Licitação n° 1/2019
Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 as 09 15 H

DiSCRIMINAÇA0 DOS SERVIÇOS
A Data de apresentação da proposta (dia/més/ano) 16/01/2019 as 09:15 H
B Município/UF Londrina / PR
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
E N° de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇA0 DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância -8 horas/dia, das 11:30 as 20h,
de segunda a sexta-feira

POSTO

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇA0 CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇA0 DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Vigilância - 8 horas/dia, das
i 1 30 as 20h de segunda a

seste-feira
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0) 5173-30
3 Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
4 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 Carga horária (Escala) 44 horas
7 Quantidade de pessoas no posto 3

MODULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % Qtde Valor (RS)
 Observações/Fundamentos

Legais/Memória de calculo
Cláusula 30 CCTA Salário-Base 0% 1 1.677.00

B Adicional de Penculosidade 30% 1 503,10 Claúsula 11a CCT e art 193,11 e §1°
CLT

C Adicional de Insalubridade 0% 0 0,00
D Adicional Noturno 0% 0 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0% 0 0,00

MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 -13° SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS

2.1 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS °A, VALOR (R$)Observações/Fundamentos
LegaisIblemõria de calculo

(1/12)x100=8,33%A 13° Salano 8,33% 181,68
B Adicional de Ferias 2,78% 60,56 (1/3)*(1/12) = 2,78%

SUBTOTAL 11,11% 242,24

C Incidência do Submódulo 2.2 406%
88,46 SUB 2,2 X 130 SAL + 1/3 FERIAS

TOTAL 16,17% 330,70

Submodulo 2.2- ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições VALOR (R$)
A INSS 20,0% 436,02
B SALARIO EDUCACAO 2,50% 54,50
C SAT (FAP = 0,9063) 2.72% 59,27

D SESC ou SESI 1.50% 32,70

E SENAI -SENAC 1,00% 21,80

F SEBRAE 0.60% 13,08

G INCRA 0,20% 4,36
H FGTS 8,00% 174,41

TOTAL 36,52% 796,14

Submodulo 2.3. BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS
2.3 BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS VR° (R$) QTDE VALOR (R$)

A Transporte 4,25 44 86,38

B Auxilio-Refeição/Alimentação 28.40 22 499,84

C Assistência Medica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32 1 86,32

D Auxilio Creche 0.50 1 0,50

E Fundo de Formação Profissional 7,50 1 7,50

F Seguro de vida em grupo / Auxilio Funeral 9,29 1 9,29
TOTAL 689,83

QUADRO-RESUMO DO MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
2 ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS VALOR (R$)

2,1 13° Salário, Ferias e Adicional de Ferias 330,70
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 796,14
2 3 Benefícios Mensais e Diários 689,83

TOTAL 1.616,67

MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISAO
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3
A

C

E

PROVISAO PARA RESCISÃO % VALOR (RE)
Aviso Prévio Indenizado 0,21%0 4.54
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,44
Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44% 9,51
Aviso Prévio Trabalhado 1,36% 29,67

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

0,50% 10,90

Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 3,92%0 85,55
TOTAL 6,45% 140,61

MODULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇA0 DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - AUSENCIAS LEGAIS

4.1 SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS % VALOR  (RE) Observações/Fundamentos
Legais/Memória de calculo

(1/12)x100=8.33%
(1/365)

A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5.97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,01% 0,3 (5/365)-1,0%
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,08% 1,79 (0,3/365)
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,03% 0.61 (1/12)-1%*(4/12)

(1/30)/12E Substituto na cobertura de Ausência por doença 0,28% 6,1
F Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 0,69% 15,04 (5 dias/30/24)

SUBTOTAL 9,70% 211,49
G Incidência do Submódulo 2.2 3,54% 77,23

TOTAL 13,24% 288,72

Subm6dulo 4.2 - INTRAJORNADA
4.2 SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA Qtde VALOR IR$I

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação o 0,00

TOTAL 0,00

QUADRO-RESUMO DO MODULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4 CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

4.1 Ausências Legais 288,72
42 Intrajornada 0.00

TOTAL 288,72

MODULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
5 INSUMOS DIVERSOS Ve (RS) Qtde VALOR (R$)
A Uniformes 44.73 1 44,73
B Materials 6,02 1 6,02
C Equipamentos 7,79 1 7,79

TOTAL 68,53

6
A

C

MODULO 6 - CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%) VALOR (R$)

Custos Indiretos 5,00% 224,23
Lucro 5,00% 224,23

SOMA 10,00% 448,46
SUBTOTAL 4.933,09

Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.284,51
Tributos 6,65% 351.42
Cl Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 192,88
C 2 Tributos Estaduais 0% 0,00
C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 158,54

TOTAL 16,65% 799,88

2 - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇAO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$1
A Modulo 1- Composição da Remuneração 2.180,10
B Modulo 2- Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.816,67
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão 140,61
D Modulo 4 - Gusto de Reposição do Profissional Ausente 288,72
E Modulo 5- Insumos Diversos 58.53

Subtotal (A+B+C+D+E) 4.484,63
F Modulo 6 -Custos Indiretos, Tributos e Lucro 799,88

Valor Total por Empregado 5.284,51
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° Processo: 62/2018
Licitação n° 1/2019
Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 as 09.15 H

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
A Data de apresentação da proposta (dia/més/ano) 16/01/2019 as 09:15 H
B Municipio/UF Londrina / PR
C Ano, Acordo. Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
E N° de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇA0 DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilancia - 12 horas noturnas, das 20h as
8h. de segunda a domingo, em turnos de

12x36 horas
POSTO

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇA0 CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA composigÃo DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas)
Vigilanc,a -12 horas

noturnas. das 20h As St. de
segunda a domingo, em

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0) 5173-30
3 Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
4 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 Carga horaria (Escala) 12X36
7 Quantidade de pessoas no posto

MODULO 1 - composIÇÃo DA REMUNERAÇÃO % Qtde Valor (RE
Observações/Fundamentos
Legais/Memoria de calculo

Clausula 3° CCTA Salano-Base o% 1 1.677,00

B Adicional de Periculosidade 30% 50 0 Clausula 11' CCT e art. 193. II e §1°
CLT

C Adicional de Insalubridade 0% 0 0,00
D Adicional Noturno 0,12% 105 207,90
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0% 0 0,00

MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS MENSAIS E DIARIOS
Submodulo 2.1 - 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS

2.1 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (RE)
Observações/Fundamentos
Legais/Memória de cálculo

(1/12)x100=8.33%
(1/3)*(1/12) = 2,78%

A 13° Salário 8,33% 199

B Adicional de Férias 2,78% 66,33
SUBTOTAL 11,11% 265,33

C Incidência do Submódulo 22 4.06%
96,90 SUB. 2.2 X 13° SAL. + 1/3 FERIAS

TOTAL 15,17% 362,23

Submodulo 2.2- ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições % VALOR (R6)

A INSS 20,0% 477,60

B SALARIO EDUCAÇA0 2,50% 59,70

C SAT (FAP = 0,9063) 2.72% 64,93

D SESC ou SESI 1,50% 35,82

E SENAI - SENAC 1,00% 23,88

F SEBRAE 0,60% 14,33

G INCRA 0,20% 4,78

H FGTS 8.00% 191,04
TOTAL 36,52% 872,08

Submodulo 2.3 - BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS

2.3 BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS VR° (RE) QTDE VALOR (1‘$)

A Transporte 4,25 30 26,88

B Auxilio-Refeição/Alimentação 2840 15 340,80

C Assistência Medica e Familiar (Plano de Salida) 86.32 1 86,32

D Auxilio Creche 0,50 1 0,50

E Fundo de Formação Profissional 7.50 1 7.50

F Seguro de vida em grupo / Auxilio Funeral 9.29 1 9,29
TOTAL 471,29

2
21
2.2
2.3

2UADRO-RESUMO DO MODULO 2- ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS VALOR (RE)

13' Salado, Ferias e Adicional de Ferias 362,23
GPS, FGTS e outras contribuições 872,08
Benefícios Mensais e Diários 471,29

TOTAL 1.705,60

MODULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISAO
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3
A

C

E

PROVISÃO PARA RESCISA0 % VALOR (R$)
Aviso Prévio Indenizado 0.21% 4,98
Incidencia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,48
Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 044% 10.41
Aviso Prévio Trabalhado 1,36% 32.50

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado 0,50% 11,94

Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 3,92% 93,71
TOTAL 6,45% 154,02

MODULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Subm6dulo 4.1 - AUSENCIAS LEGAIS

4.1 SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS % VALOR (R$) Observações/Fundamentos
Legais/Memória de calculo

A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 199 (1/12)x100=8,33%
13 Substituto na cobertura de Ausencias Legais 0,27% 6,54 (1/365)
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,01% 0.33 (5/365)01,0%
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,08% 1.96 (0.3/365)
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.03% 0,66 (1/12)"1%*(4/12)
E Substituto na cobertura de Ausência por doença 0,28% 6,69 (1/30)/12
F Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 0,69% 16,48 (5 dias/30/24)

SUBTOTAL 9,70% 231,66
G Incidencia do Submódulo 2.2 3,54% 84,60

TOTAL 13,24% 316,26

Submodulo 4.2- INTRAJORNADA
4.2 SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA Qtde VALOR (RS)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 15 111.48

TOTAL 111,48

QUADRO-RESUMO DO MODULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4 CUSTO DE REPOSIÇA0 DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

41 Ausências Legais 316,26
4.2 Intrajornada 111,48

TOTAL 427,74

MODULO 5 • INSUMOS DIVERSOS
$ INSUNIOS DIVERSOS Vr° (RS) Qtde VALOR (RP
A Uniformes 44,73 1 44,73
13 Materials 4,04 1 4.04
C Equipamentos 2,92 1 2.92

TOTAL 51,69

6
A

C

MODULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%)

5,00%
VALOR (R$)

Custos Indiretos 236,35
Lucro 5,00% 236,35

SOMA 10,00% 472,7
SUBTOTAL 5.199,75

Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.570,17
Tributos 6,65% 370.42
Cl. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 203.31
C.2. Tributos Estaduais 0% 0,00
C.3. Tributos Municipals (ISS) 3,00% 167,10

TOTAL 16,65% 843,12

2 - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$)
A Modulo 1 - Composição da Remuneração 2.386,00
B Modulo 2- Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.705,60
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão 154,02
D Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 427,74
E Modulo 5 - Insumos Diversos 51,69

Subtotal (A+B+C+D+E) 4.727,05
F Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro 843,12

Valor Total por Empregado 5.570,17

( • ..--1151:7

/ (
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Descrição dos Insumo Diversos

UNIFORMES Qtde Custo Master/ano Vigilância Valor Total Anual Vida útil (mesas)
VALOR
TOTAL

MENSAL

1 Calça 4 R$ 35,90 R$ 143,60 12 R$ 11,97

2 Camisa 4 R$ 35,90 R$ 143,60 12 R$ 11,97

3 Japona 2 R$ 75,00 R$ 150,00 12 R$ 12,50

4 Boné 2 R$ 9,75 R$ 19,50 12 R$ 1,63

5 Sapato 2 R$ 40,00 R$ 80,00 12 R$ 6,67
TOTAL MENSAL 536,70 R$ 44,73

MATERIAIS Qtde/Ano Custo por
Unidade QtdexPrego Vida útil (meses)

VALOR
MENSAL

(preco/depreci
Kee)

9 Capa de chuva 2 R$ 12,00 R$ 24,00 12 R$ 2,00

10 Cinto NYLON 2 R$ 5,00 R$ 10,00 12 R$ 0,83

11 Crachá 2 R$ 2,00 R$ 4,00 12 R$ 0,33

12 Cassetete madeira/borracha 1 R$ 16,80 R$ 16,80 24 R$ 0,70

13 Laterna LED Recarregável (bateria) 1 R$ 22,00 R$ 22,00 24 R$ 0,92

14 Livro de Ocorrências 2 R$ 4,90 R$ 9,80 12 R$ 0,82

15 Apito com cordão 1 R$ 5,20 R$ 5,20 24 R$ 0,22

16 Porta Cassetete 1 R$ 4,80 R$ 4,80 24 R$ 0,20

TOTAL MENSAL - 44H R$ 6,02
TOTAL MENSAL - 12X36 R$ 4,04

EQUIPAMENTOS Qtde/Ano Custo por
Unidade QtdexPreco Vida útil (mesas)

VALOR
MENSAL

(prego/depreci
ação)

17 RADIO COMUNICADOR 1 R$ 77,89 R$ 77,89 12 R$ 6,49

18 RADIO COMUNICADOR 2 R$ 77,89 R$ 155,79 12 R$ 1,30

TOTAL MENSAL - 44H R$ 7,79
TOTAL MENSAL - 12X36 RS 2,92

OBS: Os itens 17 e 18 são classificados como componentes do preço que consistam em custos não renováveis
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Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência.
2019 •

Selecione um Estabelecimento
77.998.912/0001-29

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

ou complete o CNPJ Raiz 77.998.912/

. Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Calculo: 21/09/2018 - Valor do Fap: 0,9083 V

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS LTDA

CNPJ Completo: 77998.912/0001-29

Endereço: Rua Fernando Amaro, 868 lerreo - Alto Da Rua Xv - Curitiba - Pr

CEP: 80050-020

Inicio da Atividade: 19/04/1979

Data da última atualização na RFB na extração: 24/09/2005

Informações relativas as extrações

Ano de Vigência: 2019

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2016 a 31/12/2017

Data de extração dos dados da arrecadação: 02/02/2018
Origem Guia de Recolhimento do POTS e de Informações

Previdência Social - GFP

Data de extração dos dados de beneficios: 03/07/2018
Origem: Sislema Ow° de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 25/07/2018
Anode Referência: 2016

Fonte: IBGE

Valor do FAP Original

FAP Or ginal 0,9083

Histórico de processamento do FAP

Data Calculo: 21/09/2018

FAP Original: 0,9083 Data do Calculo: 21109/2018
Efeito Suspensivo Administrativo Abertura: 01/01/2019 Cessação.

FAP sob Efeito Suspensivo

Dados resultantes do FAP Original

Comun cacao de Acidente de Trabalho -
CAT com Obito:

Massa Salarial:

NUmoro Médio de Vínculos:
Total de Estabelecimentos na subclasse

CNAP:
Total de Estabelecimentos na subclasse

CNAE
com todos os insurnos necessários ao

cálculo do FAP:

0

109.449.286 78

1.892.0000

6.506

4.047

Auxilio-doença por acidente de trabalho -891:

Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
- B92

Pensão por morte por acidente de trabalho - E93'

Auxilio-acidente por acidente de trabalho -594: 1

Valor Total de Benefícios Pagos. 401 259,15

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE -2.0):
ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA (80.11-11011
Atividade económica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas: Visualizar Relatório

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

indice de Freqüência: 2.6427 Numero de Ordem de 1.666 6703

4
o

41,1683
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Indica de Gravidade:

Índice de Custo:

Taxa Média de
Rotatividade

0,2643

3.6662

2,8397%

FAR a ser informado no SEFIP

Frequência:
Número de Ordem de

Gravidade. 1.658,5647

Número de Ordem de Custo: 2.839.8750

" Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

Percentil de Ordem de
Percentil [Zri5grr9crilr 40,9680

Gravidade:
Percentil de Ordem de Custo: 70 . 1650

indice Composto: 0,9083

* Fap sob Efeito Suspensivo: A contestação/recurso do FAP publicado pela Portaria n° MF n°409, de 21/09/2018.,
nos termos do § 3' e caput do art.202-B do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°3.048
de 1999, suspende apenas a aplicação deste, e não de todo o crédito tributário, de forma que o montante da
contribuição relativa a aliquota básica de que trata o inciso II, art. 22 da Lei n°8.212, de 1991 permanece exigível
na hipótese de impugnação ao processamento anual do FAR" (Entendimento definido nos termos da Nota Cosit
n°9212012, da Coordenação-Geral de Tributação/Secretaria da Receita Federal do Brasil/Ministério da Fazenda,
em substituição ao contido na Nota CONJUR/MPS n°57/2011).
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS
PELA CML PARA 0 CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A empresa MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA, pessoa

jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 77.998.912/0001-29, declara, sob as penas

da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus

anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a prestação

de serviços de vigilância patrimonial, conforme previsto no Edital de Pregão Presencial

n'. 01/2019

Curitiba — PR, 14 de Janeiro de 2019.

V.
L eve , 

Cezar Neves de Miranda

Nome: Tacio Cezar Neves de Miranda
RC: 7299105-2
CPF: 070.473.269-60
Cargo: Sócio Administrador
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DECLAIZACÂO DE ESCRITÓRIO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR

A empresa MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA. pessoa

jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n'. 77.998.912/0001-29, declara, sob as penas

da Lei, que possui escritório administrativo no Município de Londrina — PR localizado à

Rua Guilherme da Mota Correia, n° 3609 — Bairro Shangrila-A (CEP 86070-460) para a

prestação de serviços de vigilância patrimonial, conforme previsto no Edital de Pregão

Presencial n°. 01/2019

Curitiba — PR, 14 de Janeiro de 2019.

Tacio Cezar Neves de Miranda

Nome: Tacio Cezar Neves de Miranda
RG: 7299105-2
CPF: 070.473.269-60
Cargo: Sócio Administrador
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A Câmara Municipal de Londrina,

Pregão Presencial n° 01/2019

IT . -4,-L.iivatupc ti roupGiota,

Proponente: MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL
LTDA — ME
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Endereço: R. SAO VICENTE, N° 449 Centro, JARDIM
PALMARES - PR CEP: 86.025-040
E-mail: protegeservicos@hotmail.com
FONE. (43) 3037-0906
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PROPOSTA
Londrina, 15 de janeiro de 2019.
A Câmara Municipal de Londrina
At. Comissão de Licitação.

PROPONENTE: MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — ME
EN DEREÇO: Rua São Vicente, n° 449—id. Palmares — CEP 86025-040
CIDADE: ESTADO: Londrina - Parana
C.N.P.J.: 15.562.375/0001-12
FONE: (43) 3322-8810-3037-0906
E-MAIL: meryking@hotmail.com

Eu, Mérien Stefani King, Sócia Proprietária, da proponente abaixo assinado, atendendo o contido no Pregão

n° 01/2019 apresento como segue proposta para prestação de serviços de vigilância:

a) 0 prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias.

Tipo de

Serviço

(A ) 

Valor
Proposto
por
Empregado

  (B)

Qtde. De

Empregados

por Posto
( C)

Valor
Proposto

por
Posto

(D) = (B
x C)

Qtde.
De

Postos

(E)

Valor Total

do Serviço

(17) = (I) x E)

I Vigilância — 8 horas/dia, das 8h As 12h e
das 14h As 18h, de segunda a sexta-feira.

5.242,69 3 15.728.06 I 15.728.06

II Vigilância —8 horas/dia, das 11:30 As 20h,
de segunda a sexta-feira.

5.242,69 3 15.728.06 1 15.728.06

III Vigilância — 12 horas diurnas, das 8 As
20h, de segunda a domingo, em turnos de
12x36 horas.

5.425,28 2 10.850.57 1 I 10.850,57

IV Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h As
8h, de segunda a domingo, em turnos de
12x36 horas.

5.954.56 2 11.909.11 1 11.909.11

Valor Mensal dos Serviços 54.215,79
Valor Anual 650.589,48

Valor por extenso: Seiscentos cinquenta mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos.

-\\

Endereço:

MER1FN STEFANI KING
Sócia Administrativa

RG: 8.715.708-3
CNP1: 15.562.375/0001-12

MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — ME

Rua: São Vicente, 449- Jd Palmares, CEP 86025-040 - it
e-mail: meryking@hotmail.com

z<91-2
(1_---'

tallkg4&dotsotwa.011/4clow.-1.2
00115.562.371

•N\N1
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PLANILHA. DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

V' do Processo: 62/2018
IScitação n":01/20I9

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
—8Vigilância  horas/dia, das 8h as 12h e das 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS
Milo de obra
Mão de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra
I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Classificação Brasileira de Ocupações (030)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada á execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 —Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A . Salário-Base
B . Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Módulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13" (décimo terceiro) Salário, Férias e  Adicional de Férias
2.1 13" (décimo terceiro)  Salário, Férias e Adicional de Férias
A . 130 (décimo terceiro) Salário
B Férias e Adicional de Férias

' Total

8,33%
2,78%

11,11%

Vigilante Dcsarmado
11.02

1.677.00
SINDItSP-PR

01.02 2018

Valor (RS)
1.677.00

503,10

2.180,10

Valor (RS)
181,68
60,56

242,23

Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagainento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste esta alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenchirios (G PS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 CPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)

A INSS 20,00% 484.47

B Salário Educação 2,50% 0,00

C SAT 1,50% 36.34

D SESC ou SESI 1,50% 0.00

E  SENAI—SENAC 1,00% 0.00

F SEBRAE 0,60% 0.00

G INCRA 0,20% 0.00

H FGTS 8,00% 193,79

Total 35,30% 714,59

Notas:
— Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submodulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A

C

Transporte
Auxílio-Refeição/Alimentação - DESCONTO DE 20% CCT 13°
Assistência Médica e Familiar

Valor (RS)
73.1$

499.84
86.32

Fundo de Formação Profissional 15,00

Seguro de vida / invalidez e funeral 12,50
Total

Quadro-Resumo do Módulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242.23

\k,J
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2.2
! 2.3

Módulo

GPS, FGTS e outras contribuições
Benefícios Mensais e Diários

714.59
686.84

1.643,66Total

3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10.09

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0.81

C 4,35% 105.37Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

D 1,94% 42.39Aviso Prévio Trabalhado
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0.69% 14.96

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% .70

Total 7,51% 175,32

Ao/os:
1 - Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos I e 2.1.

2- Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submóclido 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (RS)

A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5.97
0,02% 0,45C na cobertura de Licença Paternidade: Substituto _

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 7,17

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1.21

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0.00

Subtotal 9,01% 196.47

Incidência do Sub-módulo 2.2 3.18% 69.36

Total 12,19% 265,83

Notas:
I - Base de calculo: soma do Módulo I.

Sabi-116(10o 4.2- Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura  de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

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

4 'Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais  
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos
5 F Insumo Diversos
A Uniformes
B Materiais/ Equipamentos
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Total

MOdulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lacro
6 •Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.1. Tributos Federais - DAS
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mho de obra vinculada à execução contratual (valor por empreg

0,00%

Percentual
3,00%
10,00%
6,00%
6,00%
0.00%
0,00%

19,00%

Valor (12s)
0,00
0,00

Valor (RS)
265.83

0,00
265,83

Valor (RS)
77.83
6.88
0.00

84,71

Valor (RS)
130.49
448.01
314,56
$14,56

0.00
0.00

893,06

or (RS)
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A Modulo I — Composição da. Remuneração
13 Modulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão
ID Modulo  4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 — Insumo Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)
F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

Valor total por empregado

Me t1/4-e-C-V'Ku i n.g
Sócia administrativa
Rg 8.715.708-3

Londrina, 15 de janeiro de 2019.

400
ft.Outt.\11/44,48 Ow .01

31,0\%01,(0.003°

\j.

2.180.10
1.643.66

175.32
265.83

84,71
4.349.62

893,06
5.242,69

"`*'Ç
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PLANILILVDE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
Licitação n': 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
—8Vigilância  horas/dia, das 11:30 as 2011, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS
Milo de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra _
I Tipo de serviço (mesmo serviço corn características distintas)

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 :Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

5 'Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Modulo 1 — Composição da Remuneração
Composição da Remuneração

A :Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Modulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
SubmOdulo 2.1 — 13' (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

A 130 (décimo terceiro) Salário
B Sirius e Adicional de Férias

Total

iigilante Desarmado
11.02

1.677.00
S1NDESP-PR

01/02/2018

Valor (RS)
1.677.00

503.10

2.180,10

Valor (RS)
181.68
60.56

242,23

Notas:
— Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui ê só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste esta alocada no Módulo 4.1 Tetra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 ,PS, FGTS e outras contribuições Percentual ('V,i) Valor (RS)

A INSS 20,00% 484.47

B Educação 2,50% 0.00,Salário
C 1 SAT 1,50% 36.34

D SESC ou SESI 1,50% 0.00

E ±NAT — SENAC 0,00

F SEBRAE 0,60% 0,00

G INCRA 0,20% 0.00

H FGTS 8,00% 193.79

Total 35,30% 714,59

Ao/as:
I — Base de cálculo: soma do Modulo I e Submodulo 2.1.

Stibmódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A Transporte
B A uxilio-Refei ção/A I i mentação
C Assistõncia Médica e Familiar

Fundo de Formaoaci Profissional
Seguro de vida / invalidez e funeral

Total

Quadro-Resumo do Modulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 130 (décimo terceiro) Salário. Férias e Adicional de Férias

Valli,' (RS)
73.18

499.84
86.32
15.00
12.50

686,84

Valor (11S)
242.23
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2.2 CIPS. FGTS e outras contribuições
2.3 Beneficios Mensais e Diários

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

714.59
686,84

1.643,66

3 Provisão para Rescisão Percentual (A) Valor (RS)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10.09

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0.81

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42.39

Incidência de GI'S, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0.69% 14.96

.Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08°,'o 1.70

Total 7,51"/0 175.32

Arotus.
1 - Base de calculo das Letras A. B e C, soma dos Módulos I e 2.1.

2- Base de caluclo das Letras D, E e F. soma do Modulo I.

Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 -Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual ("/..) Valor (RS)

A na cobertura de Ferias 8,33% 181,68. Substituto
B na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97,Substituto
C E Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45

D , Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7.17

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1.21

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9,01%0 196.47

Incidência do Sub-modulo 2.2 3,18% 69.36

Total 12,19% 265,83

Notas:
- Base de cálculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 - Custo de Reposição Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumo Diversos
A Uniformes
B Ni ateria is! Equipamentos
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Total

Total

N1ódulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor (RS)
0,00
0,00

Valor (RS)

265.8$
0.00

265,83

Valor (RS)
77.83

6.88
0 MO

84,71

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual CA) Valor (RS)

A Custos Indiretos 3.00% 130.49

B
C

Lucro
Tributos

10,00%
6,00%

448.01
314.56 ,I.IP3t'siort-

C.1. Tributos Federais -DAS 6,00% 314.56

C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0.00 I Cf
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0.00

Total 19,00% 893,06

‘.)

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
:Milo de obra vinculada à execução contratual (valor por empre • Val (RS)
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A Modulo 1 — Composição da Remuneração
13 Modulo 2— Encargos e Bendicios Anuais. Mensais e Diários
C Modulo 3 — Provisdo para Rescisão
ID Modulo 4 —Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 Malmo Diversos

  Subtotal (A + B + C + D + E)
F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor total por empregado

(_LA---A..._:,....4... _./
Mérien Stefani King
Sócia administrativa
Rg 8.715.708-3

Londrina, 15 de janeiro de 2019.

2.180.10
1.643.66

I 75.32
265.87

84.71
4.349,62

893.06
5.242,69
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PLANILIIN DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
Licitação n": 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigihincia — 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12836 horas.

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) ,ágilante Dosarmado

'Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 11,02

3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677.00

4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual) SINDI,SP-PR

5 Data-Base da Categoria (dialmés/ano) 01/02/2018

Modulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base

C

E

Adicional de Periculosidade
Intrajornada
Adicional Noturno
Adicional de Flora Noturna Reduzida
Outros (especificar)

Total

Modulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submodulo 2.1 — 13`' (déchno terceiro) Salado, Eérias e Adicional de Férias

2.1 . 13" (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferns
A 130 (décimo terceiro) Salário
B Férias e Adicional de Férias

Total

Valor (RS)
1.677.00

503.10
-"1.00

2.403,00

\Mint. (RS)
8,330 0 100.25
2.78".. 66.75

11,11% 267,00

Votos:
I — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é s6 o adicional de ferias 0 pagamento do salário do

colaborador que trabalhara durante as férias deste esta alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódtdo 2.2 — Encargos Previdenciarios (CPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 CPS, FGTS e outras contribuições Percentual (A) 

.
Valor (RS)

A INSS 20.00% 534.00

B Salário Educação 2,50% 0.00

C SAT 1,50% 40.05

D SESC ou SESI 1,50% 0.00

E SENA!— SENAC 1,00% 0.00

F SEBRAE 0,60% 0.00

(1 INCRA 0,20% 0.00

H FGTS 8,00% 213.60

Total 35,30% 787,65

Ao/as:
I -- Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódtdo 2.1.

Submodulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A Transporte
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica e Familiar

Fundo de Formação Profissional
Seguro de vida / invalidez e funeral

Total

Quadro-Resumo do Modulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários

2.1 130 (décimo terceiro) Saldrio. Ferias e Adicional de Férias

Valor (RS)
17.88

340.80
86.32
15.00
12,50

472,50

Valor (RS)
267,00

44-
1

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.13,luizfernando)  pag. 563 de 1732



2.2 GPS, FGTS e outras contribuições •
2.3 Beneficios Mensais e Diários

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

787.65
472,50

1.527,15

a: 3 : Provisão para Rescisão
A Aviso Prévio Indenizado

Percentual (%)
0,4280

Valor (12S)
11.13

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0.89

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 116.15

D A viso Prévio Trabalhado I.94% 46.73

E Incidência dc GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0.69% 16,49

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1,87

Total 7,51% 193.25

Notas:
1 - Base de cálculo das Letras A. B e C, soma dos Módulos I e 2.1.

2 - Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo I.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 de Ausências Legais Percentual (%) Valor (12S),Substituto
A na cobertura de Férias 8,33% 200,25.Substituto
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 6.58

C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0.49

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 7.90

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1.34

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0.00

Subtotal 9,01% 216.56

Incidência do Sub-modulo 2.2 3.18% 76.45

Total 12,19% 293,01

Notas.
- Base de calculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 - Substituto na lntrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Nlódulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Módulo 5 - Insurnos Diversos
5 Insumo Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Total

Total

Ntódulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

0.00%
Valor (I2S)

0,00

Valor (RS)
293.01

0.00
293.01

Valor (RS)
77.83
6.88
0.00

84.71

6 'Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (I2S)

A Custos Indiretos 3,00% 135,03
B Lucro 10,00% 463,62
C Tributos 6,00% 325,51

Cl. Tributos Federais -DAS 6,00% 325,52

C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0.00% 0.00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 0,00% 0.00

Total 19,00% 924,17

2. QUADRO-RESUNIO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (I2S)

1. •
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A 

C

E

Modulo 1 - Composição da Remuneração
'Modulo 2 -Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Modulo 3- Provisão para Rescisão
Modulo 4:- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Módulo 5- lnsumo Diversos

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

Valor total por empregado

,

Mérien Stefani King
Sócia administrativa
Rg 8.715.708-3

Londrina, 15 de janeiro de 2019.

E.53GN)000)9‘0.A.
001\ 014,13is

ovv.t•

2.403,00
1.527.15

193.25
293.01

X4.71
4.501,12

924.17
5.425,28
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PLANILIIA. DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
Licitação n": 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
i Vigillincia — 12 horas noturnas, das 20h as 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12836 horas.

I. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra
I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Nlodulo I — Composição da Remuneração
I Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de risco
C Intrajornada
D Adicional Noturno ( SB +AD /220= 9,90 *20% = 1,98 *135 F1)

E Adicional de Hora Noturna Reduzida - REVOGADO CONFORME ART. 59-A CLT

F DSR - REVOGADO CONFORME ART.59- A CLT
Total

Módulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 130 (décimo terceiro) Sabi rio, Férias e Adicional de Férias
2.1 113" (actin° terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
A 13° (décimo terceiro) Salário
B Feritas-e-Adicional de Ferias

Total

\ 1H kin te
11.02

1.677.00
SINDESP-PR

01/02/2018

Valor (RS)
1.677.00

503.10
222.90
267.53

2.670,55

Valor (125)
222,55

74.18
296,73

Vu /as:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias 0 pagamento do salário do

colaborador que trabalhara durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (CPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (70) Valor (RS)

A INSS 20.00% 593/46

B Salário Educação 2,50%

C SAT 1,50% 41,51

D 1SESC ou SESI 1,50%
E SENAI—SENAC 1,00%

F SEBRAE 0,60%

G INCRA 0,20%

I I FGTS 8,00% 237.38
Total 35,30% 875,35

!Vows'
— Base de calculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A Transporte
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica e Familiar

Valor (125)
17,88

340.80
86.32

Fundo de Formação Profissional 15.00

Seguro de vida / invalidez e funeral 12.50

Total

Quadro-Resumo do Módulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e DiArios

2.1 . 13' (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

472,50

Valor (1(8)
296.73

totf;
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7.7 GPS, FGTS e outras contribuições •
2.3 Benefícios Mensais e Diários

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

875.35
472.50

1.644,57

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 12.36

B Incidencia.do_FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.99

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 129.08

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 5 L93

E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,69% 18.33

1Trabalhado
F •Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 2.08

Total 7,51% 214,76

,Votas:
1 - Base dc calculo das Letras A, 13 e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de caduclo das Letras D, E e F, soma do Modulo I.

Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais
A Substituto na cobertura de Férias
B Substituto na cobertura de Ausências Legais
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)

Subtotal
Incidência do Sub-modulo 2.2  

Total
Atoms,
1 - Base de calculo: soma do Modulo I.

Submódulo  4.2- Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Percentual (A)

Quadro-Resumo do Ntódulo 4 -Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 iCusto de Reposição do Profissional Ausente

4.1 . Substituto nas Ausências Legais  
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Nlódulo 5 - Insumos Diversos
Insumo Diversos

A Uniformes
B ,Materiais
C 'Equipamentos
D Outros (especificar)

Total

Nlódulo 6 -Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor (RS)
8,33% 212.55
0,27% 7.32
0,02% 0.55
0,33% 8,78
0,06% 1.48
0,00% 0.00
9,01% 240,67
3,18% 84.96

12,198/0 325,63

0,00%
Valor (RS)

0.00
0,00

Valor (RS)
325.63

0.00
325,63

Valor (RS)
77.83

6,88
0.00

84.71

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual ("A) Valor (RS)
A Custos Indiretos 3.00% 148.21
B Lucro 10,00% 508,84
C Tributos 6,00% 357,27

C. I. Tributos Federais (especificar) 6,00% 357.27
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00°A 0.00
C.3. Tributes Municipais (especificar) 0,00% 0.00

Total I 9,00% 1.014.32

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
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A Modulo I — Composição da Remuneração
B Modulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3— Provisão para Rescisão

•D Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 — Insurno Diversos

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

Valor total por empregado

Merien Stefani King
Sócia administrativa
Rg 8.715.708-3

Londrina, 15 de janeiro de 2019.
ESt09»kçx

kt/40-\AG ,m,400.
vird POWu.15.562.

2.670.55
1.644.57

214.76
325.63

84.71
4.940,23
1.014.32
5.954,56

4#
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• Descrição dos Insumo Diversos

- UNIFORME e EPI'S POR EMPREGADO

MATERIAL QUANTIDADE
(média anual

estimada)

PREÇO UNITÁRO PREÇO TOTAL

Calça 4 38,90 155,60

Camisa Manga Curta/Comprida 4 35,90 1d3,60

Cinto de Nylon 2 10,90 21,30

Sapato 2 50,00 100,00

Meia 4 6,00 24,00

Jaqueta de frio ou Japona 2 82,50 165,00

Crachá 7,00 7,00

Reciclagem 1 295,00

Capa de chuva 1 22,00 22,00

Valor TOTAL anual estimado (somatório dos itens acima) por empregado 934,00

Valor TOTAL mensal estimado (Valor total anual / 12) por empregado 77,83

PLANILHA 8 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

MATERIAL

QUANTIDADE
(Média anual

estimada)

PREÇO
UNITÁRIO

DEPRECIAÇÃO
ANUAL

Livro de Ocorrência 2 12,50 25,00

Cassetete tipo tonfa 1 23,50 23,50

Porta Cassetete 1 5,50 5,50

Apito com cordão 1 5,50 5,50

Lanterna e Pilhas recarregaveis e carregador 1 23,00 23,00

Valor TOTAL anual estimado (somatório dos itens acima) por posto 32,50

Valor TOTAL mensal estimado (Valor total anual / 12) por posto 6,88

Mérien Stefani King
Sócia administrativa
Rg 8.715.708-3

Londrina, IS de janeiro de 2019.

stOrn.
%kcA ookatt90%56231510

00'15'
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTF
CFI? - SEFTP 8.40 (14/12/2017) TABETAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDZNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N'EMPRESA: MAC VIGITANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL L
COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

TOMAZOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SAO VICENTE 449

CIDADE: LONDRINA UF: PR

VALOR DEV PHEV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

RETENCÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

• BASE DE CALCUTO APOSENU
15 ARCS:
0114014DJAPE:

0

A

DE CONTROLE: AxJZzOnQ9q20000-2

OUTRAS ENT: SIMPLES:1

CEP: 86025-040

PERÍODO FINAL
0.00 VALOR A COMPENSAR:

RAT: 1.0

BAIRRO: JARDIM PALMARES

TELEFONE: 0043 3037 0906

DATA
HORA
PAC

04/01/2019
13:44:46

0005/0305

N' ARQUIVO: GhabxZd03270000- 5
INSCRIÇÃO: 15.562.375/0001-12
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8011101

CNAE 8011101

6.366.D7 CONTR1B SEGURADOS - DEVIDA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCiNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PP:
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA 0 TOMADOR:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

ORlA ESPFIAL/CCORRENCIA
0.00 20 ANOS:

O QUANTIDADE:

0
C C,2:

0 [4:
Ul:

0 R :

0 111:

C! 51:

0 32:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 304:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

0 Ii:
0 P2:

0 543:

QUANTIDADE:

1.993.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
O

0
P.

0

MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL LIDA.

CNPJ: 1.5.562.375/0001 -17
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MAC VIGILÂNCIA
MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LIDA — ME
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Endereço: R. SAO VICENTE, N2 449 Centro, JARDIM PALMARES - PR CEP: 86.025-040
E-mail: protegeservicos@hotmail.com
FONE: (43) 3037-0906

DECLARAÇÃO

A empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n2. 15.562.375/0001-12, DECLARA que possui escritório sediado na cidade de
Londrina — Pr no Endereço: R. SAO VICENTE , N2 449 Centro, JARDIM PALMARES - PR
CEP: 86.025-040.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 11 de janeiro de 2019.

\

Assinatara-crO Representante Legal
Nome. merle!' Stefani King
RG:8.715.708-3
CPF:035.700.769-70
Cargo: sócia administrativa

t.e0Q‘
NO‘‘Gv

,s ..•\\
4̀re. 10‘

OS:
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MAC VIGILANCIA
MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Endereço: R. SAO VICENTE, N2 449 Centro, JARDIM PALMARES - PR CEP: 86.025-040
E-mail: protegeservicos@hotmail.com
FONE: (43) 3037-0906

DECLARAÇÃO ut SUFiCIÊNCIA uus ELEMENTOS Art(t)tIM IHIJOS VtIA
CML PARA 0 CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n2. 15.562.375/0001-12 , declara, sob as penas da Lei, que os elementos
fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para
o correto dimensionamento da proposta para a prestação de serviços de vigilância patrimonial,
conforme previsto no Edital de Pregão Presencial ng. 01/2019

Londrina, lide janeiro de 2019.

Assinatu 6Ftepresenta‘ rite Legal
Nome: Merien Stefani King
RG:8.715.708-3
CPF:035.700.769-70
Cargo: sócia administrativa
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SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n.
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente. Sr(a). JOAO SOARES;

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n.
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES
FERREIRA;

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n 78.603.560/0001-28,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO;

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA:

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA;

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO;

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E
SEGURANCA ORGAN ICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS;

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44.
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS;

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n.
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA
NETO;

Mediador - Extrato Convenção Coletiva Página I de 16

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000491/2018
DATA Ut REGISTRO NO NI I t: OU2/2111
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR008160/2018
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.002787/2018-97
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2018

dutetakidistie aio eiidekeçu iiitpdiwwvv3mite.yuvinisisiemasimetiicaduri.

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DOkPARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO ,snAREs;

4

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipplondo as condiçõe
previstas nas dáusubs seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

balho
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CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial em PR.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLAUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Com vigência a partir de 10.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7°, inc. V (piso salarial
proporcional a extensão e a complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o art. 1° (vigilância armada e
desarmada) da Portaria n° 387, do Ministerio da Justiça-DPF, publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos
salariais, para o cumprimento da jornada legal, assim:

03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.677,00;

03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos monitorados: R$
1.677,00;

03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e sociedades esportivas,
farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e construtoras e empreendimentos
imobiliários: R$ 1.170,00;

03.4. Monitor de segurança eletrônica: R$ 1.677,00;

03.5. Segurança pessoal: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 300/o
do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário
igual ou superior a R$ 2.180,10;

03.6. Supervisor: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do
referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual
ou superior a R$ 2.180,10;

03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica
prOpria, /r )5°, do referido valor, firando dacnbrigado do pagamenfo da re.ferida orafifira;an 0 Pmpi-Pr_frmdqr que
pagar salário igual ou superior a R$ 2.096,25;

03.8. 'icier: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 10% do referido
valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou
superior a R$ 1.844,70;

03.9. Auxiiiar de escraUriu: R$ 1.035,50;

03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, "office-boy"): R$ 967,00;

Parágrafo orimeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a todos os vigilantes
que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 03.8, por força do presente instrumento
e independente do local de trabalho;

Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 será paga enquanto o vigilante estiver
exercendo as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado o seu pagamento, quan4 o
empregado não as estiver desempenhando ou delas tenha sido remanejado, inclusive na hipótese d3tytio à --_
função de origem;

parAvirmfn t ire: = fixação rin pico cAleri.! descrito no torn 03.1 lovA.,-errr edam, n mono. oxtortoo o
complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a título eventual por substb', a sua alocação em postos de
trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos 4a'tatebria sugerem ás empresas a—-____--
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presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção
do salário do vigilante acrescido de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, seminários, shows,
campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), receberá o valor da hora normal,
relativamente as 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a
tiver cumprido. 0 trabalho ern eventos não descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto
no presente instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".

OCA u le-rceirmEncriSce CAI A1111,410
N.L flali V V .1 L... I V I V

CLAUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL

VIGENCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
4, face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre negociação (art. 7°
inrisos V, VT P XXVI da f" F.), fira estipulailn, na data-hase de 11111221118, n reajuste total de MO% a incidir, nag
proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas seguintes:
a) 1,87% índice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base anterior e aos
salários não superiores a R$ 3.010,00;
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na alínea "c" da clausula
13, representando o reajuste de 7,58%;
c) R$ 151,00 o valor do convênio saúde, representando reajuste de 2,02%

Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção salarial será
proporcional ao numero de meses trabalhados.
Parágrafo segundo: as empresas é facultada a compensação de todos os reajustes concedidos, no período,
sejam os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles ressalvados na referida Instrução Normativa
01fTST.
Parágrafo terceiro face an reajuste pactuadn finam integralmente recompostos os salarins dos empregados
abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018.
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, sera aplicado o reajuste do item "a"
supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder.

PAGAMENTO DE SALÁRIO — FORMAS E PRAZOS

1'1 A I ICI II A QUINTA _ FannAPicNT^ nr SALÁRIO

0 pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela empregadora
mediante cheque, desde que este seja passivel de pronta e instantânea compensação.

CLAUSULA SEXTA - MORA SALARIAL

Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida por lei, sob a pena
de paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5°/0 (meio por cento) ao dia, limitada a 90 (noventa)
dias, não se admitindo juros capitalizados, além das demais sanções legais.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITERIOS PARA CALCULO

CLAUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Será fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a discriminação das
verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao FGTS, observado o parágrafo ún
do artigo 464 da CLT.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
130 SALÁRIO

Yeg-
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As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que o requeiram, na
forma e tempo legais.

CLAUSULA NONA - 13° SALÁRIO

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, aprazando-se, então,
como riPt? limite 12.1 7.7018, ficando certo que a presente fixaOn não colide core o estabelecido na cláusula sa.

ADICIONAL NOTURNO

CLAUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO

0 trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo
de 20% sobre a hora diurna.
Parágrafo primeiro: considerar-se-á noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia
seguinte.

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ADICIONAIS

Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade na forma e
limites da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os percentuais incidirão sobre o salário-base e o
salário mínimo legal, respectivamente.

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO

Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, a empregadora,
equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador.
Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois integralmente suportado
pelo empregado que o desejar, sera obtida via acordo coletivo de trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato
dos empregados e a empresa interessada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de
registro e deposito da presente convenção coletiva de trabalho.
Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado sera equivalente a 500/0 do salário do trabalhador.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA VAI ALIMENT/a°

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituído o vale alimentação mediante as condições
explicitadas na presente clausula:
a) o beneficio não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para qualquer fim,
direto ou indireto, decorrente da relação de emprego;
b) é expressamente assegurado a empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo efetivo, na
legislação do PAT;
c) o valor individual é fixado ern R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos);
d) a empresa fornecera um vale por dia efetivamente trabalhado;
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, iniciando-se, então,
quando do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018;
f) exclui-se dentre os beneficiaries da presente clansula, n empregado que ja esteja percebendo alimentação,
seja fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por vales ou tiquetes. No caso de
fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o desconto ficará limitado a metade do previsto na
alínea "b".
Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, sera possível a substituição do
vale alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições previstas na presente cláusula
exceto a data de entrega que passara a ser entre os dias 15 e 18 do mês.
Pat-await-) Segiin  ndO. a hipátese de seiviçu espalicuut Fula t untie'ia base,  iuladu traivailladuf, einplesei—. \t*1

‘ti

•
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AUXILIO EDUCAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE

0 empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá sua falta
abonada pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas.

P.UXÍLIO SAUDE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÊNIO SAÚDE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta
p I in, rPaic), r nAhpnrin pmprpcA, pnr Pmprêtrcl, urnA rnntrihi mpncA! rip RS 64,.6P (cPccPpta p 0,11Arro rp*
e sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando expressamente autorizad
o desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conform
respectivas bases territoriais, visando a assistência médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênio
Quando o empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela
empresa, no mês seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com
a correspondente diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o beneficio aqui disposto não tem
natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.
Parágrafo primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 6° dia útil de cada
mês subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem fornecidas pelos sindicatos,
conforme respectivas bases territoriais.
Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso salarial de vigilante,
por mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente cláusula.
Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias à inscrição dos novos
admitidos, visando o inicio do fornecimento dos serviços médico-ambulatoriais, previstos na presente cláusula.
Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, previsto na
presente cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que tal importe em alteração
contratual, ou continuar no piano pré-existente observados os limites máximos de desconto aqui tratados.
Paráqrafo Quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, cabendo ao
rnpernn, CP P"irn dê!lhPrar, requerer, por escrito, faxcliscivArwritê pêrpro n CPU CirldirPtfl rio ri$«p. A exclusão có
se concretizará após a liquidação de eventuais débitos do trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a
data do seu requerimento de exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora.

AUXILIO MORTE/FUNERAL

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL

A empresa concedera, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim declarados perante a
Previdência Social, um auxílio funeral, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, beneficio este sem qualquer
natureza salarial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE
\A--1 •

As entidades convenentes mantêm o beneficio instituído através do instrumento depositado e registrado no MTE-
DRT-PR, em 15.03.2010, sob n0 MR000491/2010, regulador da assistência por morte ou incapacidade,
atualizando-o por termo aditivo.

AUXILIO CRECHE

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da
CLT, ou prestar auxilio creche, sem natureza salarial, na forma da norma respectiva.
Pariorafo primeiro: em caso de auxilio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.02.18, em R$ 263,00A •..
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Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente (Resolução CNSP
05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um seguro mantido pela empregadora
no mesmo valor.
Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, não sera permitido
o desconto do mesmo no salário dos seus empregados.

OUTROS AUXÍLIOS

CLAUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS

Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado.
Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do término de
validade do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado dispensado.
Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de dispensa por justa
causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela empregadora.

r" Atuei ii  A VIGÉSIMA PRIMEIRA - Rcylsiin nne ARMAS

Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO

As praprecnc ncgegiirnrne assistência gratuita e necessária no empregado que for indiciado Pm inquérito criminal
ou responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções e na defesa do patrimônio do
empregador ou de seus clientes, salvo se comprovadamente houver negligência do empregado no exercício de
suas funções.
Parágrafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá cobertura médica
e psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo médico da empresa e do convênio saúde,
cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula
15.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO

Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente preenchidos, ao empregado
demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na iegisiação pertinente, a empresa sera
responsável pelo pagamento das quotas do Seguro Desemprego a que fizer jus o ex-empregado.

CONTRATO DE TRABALHO — ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

0 vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao piso mensal de
Ps 678,10 (rorrpgronndporP do valor hora do piso salarial da categoria, para jornada HP 770 horas,
ou seja, de RS 7,62 por 8 horas diárias normais multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados n
ano calendário), acrescido do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas
normais e DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os
valores de R$ 564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 8° diária), mais R$
108,60 de remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais — art. 71. Parágrafo 4° (CLT), e
mais R$ 94,12 a titulo de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então,Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.13,luizfernando)  pag. 578 de 1732
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Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a discriminação dos
títulos e valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e CTPS,
observado o par. único do art. 464 da CLT;

Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos), pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante contrato de trabalho, para
que os mesmos desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas diárias, nos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos. No regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica
partoada, estahplerida e PaitirtlarlAa jornada rio trabalho de 17 (claw) horas;

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo trabalhador na escala
disposta na cláusula 9 quando em atividades superiores a media de 9,5 dias de trabalho-mês, não acarretará o
pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais dias compensam-se em meses que o labor dos
trabalhadores é inferior à média descrita anteriormente.

Parágrafo nnari:n! n regime criF n.a:n exclui a possibilidade do vigilante vir a cumprir cobertura HP outras

escalas, ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim cumpridas como extras.

Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do presente regime, os
trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais remunerados nos domingos, nem usufruir
folgas nos feriados, sendo que tais descansos serão compensados com as folgas decorrentes da semana, não
acarretando, portanto, pagamento das horas em dobro ou horas extras a 100%.

Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados "feriados" ponte, conforme a tradição e
prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos proporcionais estabelecidos na cláusula 3a,
não se considerando tal situação como horas extraordinárias.

Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito as férias anuais remuneradas seguirá o determinado
rorrespondente ao disposto7

I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes;

II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas;

III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido ate 7 (sete) faltas.

Parágrafo Oitavo: 0 empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) faltas injustificadas
ao longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ

Recomenda-se as empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos.

Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal no 7102/83, inclusive
peio uso de porte de arma e dependence de expressa autorização de seu exercício peio Departamento da Policia
Federal, entre outras disposições normativas, fixam as categorias que, aos fins das cotas dos portadores de \si
deficiência e menores aprendizes, serão considerados os empregos concedidos pela empresa no setor
administrativo, excluído assim o operacional.

MÃO-DE-OBRA FEMININA

CLÁUSULA VrÉe!MA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES

As empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão funcional.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

4
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Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado e as comissões,
se existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração.

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS

As rescisões contrati iais dos empregados com mais de I im Ann HP serviço, quando Intarinc pm pnctnc Hp serviços
em raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser submetidas à assistência deste.

Faculta-se as empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados lotados em postos de
serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo de serviço superior a um ano.

Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo
estabeiecido em lei.

Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento das quantias
liquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao empregado à razão de 2% (dois por
cento), por dia de atraso, hmitada a 25 (vinte e cinco) dias, não se admitindo juros capitalizados.

Paréorafo seaundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo emoreaado. em caso de
deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o recebimento dos haveres
rescisórios.

Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à remuneração das ferias
proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os que tenham sido despedidos por justa causa.

Puraorato quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: A) CUP forma (SP eldieprifl ni

trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela lei.

ParSorafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente fazer constar, na
comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não o fazendo, não poder alega-la em
Juizo, presumindo-se injusta a despedida.

CLÃ""" A v!r-ec!MA NONA EMPREGADO SUPSTTTUTO

0 empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado sem justa causa,
terá garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

CLAUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO

É vedado o exercício da profissão antes da conclusào do respectivo curso. Após, é livre o exercício profissional,
sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os certificados de formação de vigilantes
após os devidos registros.

r" AncULA TRIn&S!!‘.1^ Prnmr!RA - TRANSFERÊNCIA

As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de moveis e transportes de
dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a mudança de domicilio do empregado,
desde que a transferência ocorra por iniciativa do empregador ou por mútuo entendimento entre as partes.
Parágrafo Calico: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional de 25° vinte e
cinco por cento), na forma da lei.

-4,1)

RELAÇÕES DE TRABALHO — CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMA DE -
PESSOAL E ESTABILIDADES
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VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em fmnt da categoria profissional, corn o valor
de R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do fundo de qualificação profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados da empresa na
base territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNPJ do mês anterior ao do pagamento) sera quitado
até o dia 15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,75 à Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da
respectiva base.

PARÁGRAFO SEGUNDO — As empresas enviarão à Federação os CAGEDs relativos ao mês anterior ao da
contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente à base territorial, conforme a
informação do CAGED.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, no caso
de dêsciimprirnentn do previsto na presente cláusula.

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO

CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A empresa prestadora de serviço ficara desobrigada do paaamento do aviso prévio e indenização adicional (Lei no
6708/79), na hipótese do término do contrato de prestação de serviços, pelo atingimento do seu prazo, guando o
seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações; pré-aposentadoria: para o empregado que,
comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro anos de contribuição
previdenciária e um ano de serviço na empresa, sera garantido o emprego até a data que completar trinta anos
da referida contribuição para aposentadoria proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para
aposentadoria integral. A comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias
após o impiemento dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da ciausuia;

JORNADA DE TRABALHO — DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
INTERVALOS PARA DESCANSO

r's ico" A TR!nËcINIA Q''INTA - INTERVALO !NTRAYIRNADA

face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante
ajuste entre empregado e empregador.
Parágrafo único: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser considerado o
salário e o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo que o intervalo pode ser
usufruído no local de trabalho e deverá assim ser feito quando do trabalho considerado em horário noturno, para
preservar a incolumidade física do trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INICIO DO TRABALHO

An empregado Clam posto Then de trabalho, n volante nu n counr, será ennciripradn rerun horário fiP início tia
jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer a central, sede da empresa, cal por ela
determinado para que ele se apresente.

Paragrafo Clnico: Os empregadores, além dos controles de ¡ornada previstos na CLT, poder(So adotar guaisauer
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CLÁUSULA TRIt="1"A sETIMA COMPENSAÇÃO DE JORNADA

Fica facultada as partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas as condiçõeslegais e as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese prevista na cláusula 37, poisobjeto de tratamento normativo especifico, regulando o regime de 12x36).
I - o horário de compensação, compreendendo horário de inicio, término e intervalo, deverá estar previsto emacordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, neste caso homologado pelo Sindicatodos empregados;
II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a jornada;
III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no máximo, observada acarga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas;
IV — fica possibilitada adoção da denominada "semana espanhola", que alterna a prestação de 48 horas em umasemana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e empregador e desde que não seultrapasse a jornada diária de 10 horas;
V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 e 71, da CLT,somente sendo considerada "folga" o período de 36 (trinta e cinco) horas consecutivas de descanso;
VI — pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a empresa autorizada aajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 59, da CLT.
VII —considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e a progão de seuuso fora de servico, estabelecem d partes que alp Serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos, observado o limite diáriode vinte minutos;
VIII — a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante que não
comparece para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal hipótese desnature qualquerregime de compensação de horas estabelecido no presente instrumento;
TX — ans fins do inriso anterior, deverá a empresa comprovar n evento atravk dos rontroles de ponto dos
respectivos vigilantes e boletim de ocorrência especifico por eles também assinados, restrito ao mesmo posto detrabalho.

CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36

Ac entidades sindicais (4HP finnRrn n presente instrumento, respaldadas pela manifestação pvprpegR rhe categoriaspar elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal, resolvem pactuaro regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantesarmados, desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalhopor 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presenteinstrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) no regime aquiestabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não será devido o pagamento de hora extra,inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas semanais, à face da compensação; d) em facedo presente instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 — ainda que cumprido em horário noturno —,a hora sera considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo.Parágrafo único: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas categorias, e comapoio no art. 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, quanto ao regrado na alínea "d", dapresente cláusula, que se submetem à decisão judicial proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já comtrânsito em juigatio.

FERIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FERIAS E LICENÇAS

CLÁUSULA TRIGeSIMA NONA - FER!Ac

A concessão de férias sera participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta dias, medianterecibo.

rt A (Inc r• rt! tino Pt! -rt., r/ hi uA new,
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CLAUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando assim exigido pela
legislação.

UNIFORME

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME

Em caso de exigência de uniforme, o custo deste será de responsabilidade do empregador, obrigando-se o
empregado a devolve-10 no estado em que se encontrar, no momento da rescisão do contrato.
Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas camisas e duas
calças.
Parágrafo segundo: o empreaador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a cada trabalhador
obrigado a usar uniforme.
Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do tecido utilizado.

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - comuNicAÇÃo DE ACIDENTE DE TRABALHO

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, copias das comunicações de
acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT.

RELAÇÕES SINDICAIS
REPRESENTANTE SINDICAL

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA
EMPRESA

Sem perda do posto de trtihn efetivo, rig dirigentes sindicais eleitos çprki liberados por até 14 (catorze) dias,
sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos seus salários, para que possam
comparecer em assembleias, congressos, cursos e negociações coletivas da categoria, desde que haja
comunicação previa.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e suplentes das
diretorias de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta
e duas) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS

As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de empregados,
mediante autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, para a entidade sindical
beneficiada, no primeiro dia Obi após o pagamento do salário.
Parágrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação profissional de
empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da mensalidade, em folha de pagamento, bem
como dos empregados desligados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do pagamento do salário.
Parágrafo segundo: a empresa que fiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à entidade
sindical com base territorial diversa da sua matriz, deverá faze-lo de forma antecipada, por remessa postal, a fim
de que o valor devido seja recepcionado até o prazo acima pactuado.. . . . . ' ' "

ei
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CLAUSULA QUADRAGESINIA SEXTA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Na forma da CLT (artigo 513, letra "el e para assegurar a unidade jurídica do presente instrumento, retribuir o
empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as atividades sindicais e cumprir determinação
expressa da categoria, tomada em AGEs, as empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive
administrativos, em favor dos Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a
6% (seis por cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0% cada uma para as bases territoriais de
Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá, sendo a la em
maio e a 2a em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na forma do precedente 74 do TST, sendo o
mesmo exercido de forma individual.
Parágrafo primeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a data limite
legalmente prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto aqui tratado.
Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, a cópia das guias
de recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição.
Parágrafo terceiro: sera devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente instrumento,
ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical até o 5° dia útil do mês subsequente
ao do desconto, desde que não haja feito a contribuição no emprego anterior.
Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e adicional de
periculosidade de 30% no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL

As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor equivalente a quatro
pisos salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. 0 valor deverá ser recolhido até o 5° dia útil de
ahrilpni 8, mediante guias próprias a serem forneridas pela entidade sindical patronal. Aplica-se n contido no N1/4
parágrafo 4° da cláusula 45 para efeitos da contribuição aqui especificada.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL

As empresas de Segurança Privada do Estado Paraná deverão recolher a Contribuição Confederativa Patronal,
consoante a norma do inciso IV, do artigo 8°, da Constituição Federal e demais legislação aplicável à matéria,
inclusive decisão da assembleia geral da categoria econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da
FENAVIST — Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da
empresa de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado
pela ficha de atualização encaminhada ao DPF, será: 0 resultado da multiplicação do número de vigilantes por
R$ 12,00 (doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago ern parcelas, com vencimento em 30/07/18,
30/08/18, 30/09/18 e 30/10/18, uu piiiieiw did ULii subsequente.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

As empresas remeterão ao sindicato patronal: no prazo máximo de 30 dias: após o més de referência da
contribuição, a copia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical — GRCS quitada.

Parágrafo tinicg: 0 Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas que não
comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do encaminhamento da copia da guia GRCS, até o
150 dia útil do mês subsequente ao vencimento.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS

,14
-4P4

7k1N4
As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, prevalecerão sobre a
presente convencão coletiva e na interpretacão desta ou de legislacão vigente. I lavendo dúvidas, a decisão a ser
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CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS

Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma comissão composta
por 01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores, atuando na
base territorial estadual, para acompanhamento de eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e
seus empregados, objetivando a sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas
associadas ao SINDESP.
Parágrafo primeiro: quando da hornoingação da rescisã.o contratua!, o sindicato de trabalhadores conveniente
comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais
diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o
preceito estabelecido no enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias.
Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias da presente
convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e regularmente depositado e
registrado na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob no 46212.009388/00-01, pelo tempo de vigência da presente CCT. No
prazo de 30 dias, as partes fixarão o local, dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO

Faculta-se o estabelecimento de SFÇMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente
entre as entidades sindicais em instrumento especifico.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES

Fira estahelerida multa equivalente a mein pico salarial normativo do vigilante, em favor do prejlidirado, pelo
descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 (vinte), 41 (quarenta e um) e 45
(quarenta e cinco), a partir de 10.02.2018. Especificamente para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos
salariais do vigilante nela tratado. As demais cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso
de descumprimento, fica instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do
empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja comunicação ao
empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas regularizações em caso de ainda
estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, possibilitando a regularização.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS

Por ocagiân da entrega da PAN, As emphogAc enviAr"Ao copia ao Sindicato rins Prnpregadng. Ainda, a cada três
meses, contados de 10.02.2018, as empresas enviarão copia da comunicação a que se refere o parágrafo único
do art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o
5° dia após o prazo legal àquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas
também comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil acesso aos
trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, desde que
autorizados pelas empresas
Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus repr sentados
empregados e empregadores.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS

Ac pntirlaripc nnia firmam n nrpcpnte inctnimpntn rnmnrnmptpm-c-p nn nravn de cif) diac rnntarin a nadir HP
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em casos excepcionais na forma da lei; c) redução da multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de
perda do contrato pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto

e servigo, ck-)rn garantia de emprego por no mfnimo 90 dias; d) c,brigagZio patronal arcar c.orn a sua c.ota-parte
no "convênio saúde", tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu trabalhador; e)
estabelecimento do regime especial de trabalho de 5a a sábado e feriados em estabelecimento noturnos, nos
moldes do já preexistente regime SDF; f) trabalho intermitente referido na Lei no 13.467/17 e Medida Provisória
no 808/17.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA PLANILHA DE CUSTOS

0 Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegada Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do
Parana, conforme Portaria no 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantém a Câmara Técnica de
Regulação dos Serviços Terceirizaveis, que disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive
as obrigações decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de
segurança privada no Estado do Parana. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam
públicas ou privadas, deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo órgão referido na
Portaria 37/2004 do Ministério do Trabalho e Emprego.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE

As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos pela administração
pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo sindicato patronal e sindicato laboral,
conforme base territorial.
Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com antecedência e no ato do
seu requerimento, sua regularidade no que tange as contribuições sindicais, cabendo as entidades sindicais a
expedição do documento em até 48 horas do protocolo.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO

A face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no MIE em
15/02/2017 sob n°46212.002116/2017-45.

kLL
JOAO SOARES
PRESIDENTE

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA

JOAO SOARES
PRESIDENTE

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA ESC ARMADA AG
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA
PRESIDENTE

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES,
SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO

JOSE NILSON RIBEIRO
PRESIDENTE
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ADALBERTO ALVES PEREIRA
PRESIDENTE

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E SIMILARES DE
UMR E REGIAO

JOSE MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA

EDSON DAVID COELHO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS
PRESIDENTE

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E SEGURANCA
ORGANICA DE FOZ DO IGUACU

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO

ORLANDO LUIZ DE FREITAS
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS ORGANICOS DE
SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO
PRESIDENTE

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA

ANEXOS
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA

ANEXO II - ATA CASCAVEL

ANEXO III - ATA PONTA GROSSA

ANEXO IV - ATA UMUARAMA
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ANEXO VI- ATA PARANAGUÁ

ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU

ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO

ANEXO IX - ATA LONDRINA

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.13,luizfernando)  pag. 588 de 1732



Câmara municipal de Londrina - PR
ALCATEIA SEGURANÇA EIRELE — ME
SAO JORGE DO PATROCINIO — PR
RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, 429 SALA 02 - 87555-000
CNN 18.836.419/0001-43
Pregão Presencial n° 01/2019
ENVELOPE N. 01— PROPOSTA DE PREÇOS
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ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836.419/0001-43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

Email—
Av. Jose Herminio Visconcini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — Sao Jorge do patrocínio — Pr.

Pregão Presencial n° 01/2019
ANEXO VI

PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Razão Social da proponente: ALTACATEIA SEGURANÇA
CNRJ da proponente: 18.836.419/0001-43
Endereço da proponente: SAO JORGE DO PATROCINIO — PR, RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI,
429 SALA 02 - 87555-000

411 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme edital.
Local de entrega: conforme edital.
Declaro, sob as penas da lei, que o serviço ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus
anexos. Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos
pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,
despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.

Paranavaí, 16 janeiro de 2019

GUILHERME'rribn"7—§OUZA GALLO
CPF: 078.009.559-66

RG: 12.309.516-2
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ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836.419/000F 43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

s-mail-
Av. Jose Herrainio Visconcini 429, Sala 02, Centro

Cep: 87.555 - 000 - Sao Jorge do patrocínio - Pr.

Pregão Presencial n° 01/2019
ANEXO VT

PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Razão Social da proponente: ALTACATEIA SEGURANÇA
CNN da proponente: 18.836.419/0001-43
Endereço da proponente: SAO JORGE DO PATROCINIO - PR, RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI,

429 SALA 02 - 87555-000

Tipo de ¡Valor Proposto
Serviço I per Empregado

(A) 
. 

(B)

Qtde. De
Empregados

por Posto
(q

Valor Proposto
por Posto

(D) = (B lc C)

Qtde. De
Postos

(E)

Valor Total I
do Serviço I
(F) = (D a E) I

,
l-1 !Vigilância- 8 horas/dia, das 8h as 12h e 5.286,74 3 15.860,231 1 15.860,23'

• das 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.
1

H ..Vigilancia - 8 horas/dia, das 11:30 is i 5.565,28 3 16.695,84 1 16.695,84'
20h, de segunda a sexta-feira. ,1 •., . . i

,

Ill 'Vigilância- 12 horas diurnas, das 8 as ¡ 5.334,071 2 10.668,141 1 10.668,14
20h, de segunda a domingo, em turnos de '
12x36 horas.

1
IV iVigilincia - 12 horas notumas, das 20h

is 8h, de segunda a domingo, em turnos
5.870,61 11.741,221 I 11.741,22 1

Ide I2x36 horas. 1
,1

Valor Mensal dos Serviços H54.965,431IValor Total 12 Meses dos Serviços 659.585,161

Valor Mensal: R$ 54.965,43
( cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e tits centavos)

Valor anual: R$ 659.585,16
seiscentos e cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)

Paranavaí, 16 janeiro de 2019

GUILHERME GU TAVO DE SOUZA GALLO
CPF: 078.009.559-66

RG: 12.309.516-2

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.14,luizfernando)  pag. 591 de 1732



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação n":01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância - 8 horas/dia, das 8h as 12h e das 14h is 18h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mio de obra
Mao de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes -mão de obra

1 'Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 'Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 - Composição da Remuneração 
1 IComposição da Remuneração
A Salário-Base!

, B Adicional de Periculosidadefr. ,do: AdicionalB21:B22
Adicional  Noturno 

: E Adicional de Hora Noturna  Reduzida
F Outros (especificar)

Total

CB0517330 1
1.677,00

, SINO DOS VIGILANTE
1 2018/2019

' Valor (R$)
1.677,00

503,10

Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias

1  2.180,10

2.1 13° (decimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 181,68
B Férias-e-Adicional de Ferias 2,78%! 60,56

Total 11,11%1 242,23,
Notas:
1 - Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste esta alocada no Modulo 4.1 Letra A.

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

Valor (RS)GPS, FGTS e outras contribuições
,
1Percentual (%)

INSS 11 20,00% 484,47
B Salário Educação

,
0,00% 0,00

C SAT 1,00% 24,22
D SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI - SENAC 0,00% 0,00
F SEBRAE 0,00% 0,00,
G INCRA 0,00% 0,00
H FGTS 8,00% 193,79

1 702,48:Total 29,00%
Notas
1 - Base de calculo soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 23- Beneficios Mensais e Diários
2.3 Beneficios Mensais e Diários
A Transporte
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica e Familiar
D Fundo de  Formação Profissional
E Seguro de vida//invalidez e funeral
F , Outros (especificar)

Total

Valor (R$)
57,50

499,84
  86,32

15,00
10,00
0,00

668,66'
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Quadro-Resumo do Modulo 2- Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 I Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

! 2.1 130 (décimo terceiro) Saldho, Ferias e Adicional de Ferias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições  
2.3 Beneficios Mensais e Diários

Total

Módulo 3- Provisão para Rescisão

Valor (R$)
242,23
702,48
668,66

L613,37

3 IProvisão para Rescisão Percentual (%)I Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado-

1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,56% 12,29

• Trabalhado

I. F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,39% 172,65

Notas:
1 - Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos I e 2.1.
2 - Base de Suck) das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

ulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
ódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais

! 4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%)[ Valor (R$)
A 1Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B !I Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% -r 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade-h- 0,06% 1,21
F 1Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,000,00%

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 12 2,61% 56,98

Total 11,63% 253,45
Notas:
- Base de calculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A  Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Valor (R$)

Quadro-Resumo do Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 ;Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajomada

Módulo 5- Insumos Diversos
5 'mum° Diversos
A Uniformes
B Materials
C Equipamentos

Total

0,013

Valor (R$)
  253,45

0,00
253,45

D Outros (especificar)
Total

Módulo 6 -custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor (RN)
12,95
13,25
48,16

74,36,

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
T

!Percentual (%)[ Valor (R$)
A Custos Indiretos 10,00% 429,39
B Lucro . 5,00% 236,17
C Tributos 6,19% ‘ 327,25

C.1. Tributos Federais ( Pis ) 0,29% 15,33
C.2. Tributos Estaduais ( Confins ) 2,03% 107,32
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C.3.  Tributos Municipais ( ISS )
Total

3,87% ,
21,19% I

204,60
992,81!

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

A Modulo 1 - Composição da Remuneração
B Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão 
D Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5  - Insumo Diversos

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

Valor total por empregado

•

•

Valor (R$)
2.180,10
1.613,37 1

172,65'
253,45

74,36
4.293,93

992,81
5.286,74
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PLAN ILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância - 8 horas/dia, das 11:30 S 20h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 • Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/m&s/ano)

Módulo 1 - Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração

• A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade

.
Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno 

E Adicional de Hora  Noturna Reduzida 
F  Outros (especificar)

Total

Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

CB0517330
1.677,00

SIND DOS VIGILANTE
2018/2019

Valor (R$)
1.677,00

503,10

2.1 113° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33%! 181,68
B Ferias Adicional de Férias 2,78%i

11,11%1
60,56e

Total 242,23
Notas:
I - Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste esta alocada no Modulo 4.1 Letra A.

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

IGPS, FGTS e outras contribuições
INSS

B Salário  Educação
C SAT 

: D SESC ou SESI
E SENAI-SENAC
F SEBRAE

! G INCRA
H FGTS

Total
Nola.:
I - Base de cálculo: soma do Modulo I e Submódulo

Submódulo 2.3- Beneficios Mensais e Diários
•_ 2,3 Beneficios Mensais e Diários 

A Transporte 
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica e Familiar
D 'Fundo de Formação Profissional
E Seguro de vida//invalidez e funeral
F Outros (especificar)

Total

Percentual (11/0) i Valor (R$) 
20,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 
8,00%

29,00%

484,47
0,00 

24,22
0,00
0,00
0,00
0,00

193,79'
702,48

Valor (R$)
57,50

499,84
86,32
15,00
10,00
0,00

668,66
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Quadro-Resumo do Modulo 2- Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
r 2 [Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 130 (décimo terceiro) Salâtio, Ferias. e Adicional de Ferias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Beneficios Mensais e Diários

Total

Módulo 3- Provisão para Rescisão

Valor (RS)
242,23
702,48
668,66 

1.613,37'

3 fProvistio para Rescisão Percentual (Vo) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B !Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81

H C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37 1
I 13 ._Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39

E lIncidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,56% 12,29
Trabalhado

F !Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70:
Total 7,39% 172,65-

Notas:
1 - Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos I e 21
2 - Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo L

alo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
ódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais 

4.1 Substituto de Ausências Legais
; A !Substituto na cobertura de Férias

B 1Substituto na cobertura de Ausências Legais 
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
E ! Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar)

Subtotal
Incidência do Sub-modulo 2.2 

Total
Notas:
I - Base de cálculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada

Percentual (1)/0) I Valor (RS) 
833% 181,68
- '

0,27% - 5,971
0,02%
0,33%
0,06%
0,00%
9,01%
2,61%

11,63%

0,451
7,17
1,21'
0,00

196,471
56,98

253,45

4.2 Substituto na Intrajornada I Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 226,23

Total 226,231

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

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Modulo 5- lnsumos Diversos
5 Insumo Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Valor (RS)
253,45 1
226,23,
479,681

Total

Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 1-Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A ,Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos  

C. L Tributos Federais ( PIS ) 
C.2. Tributos Estaduais  ( Confins )

Percentual (YO)
10,00%
5,00%
6,19%
0,29%
2,03%

Valor (RS)
12,95
13,25
48,16-

74,36. ri •

Valor (R$) I
452,02
248,61
344,49

16,14
112.98
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C.3. Tributos Municipais ( ISS )
Total

3,87%
! 21,19%

215,38
1.045,12

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

; A :Modulo 1 - Composição da Remuneração 
B Módulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão
D ,Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 - Insumo Diversos

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

Valor total por empregado

•

•

Valor (R$)  
2.180,10
I 613,37

172,65
479,68

74,36
4.520,16
1.045,12.
5.565,28'
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PLAN ILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 12 horas diurnas, das 8 as 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mio de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

; 1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupaçaes (CBO)

! 3 'Salário Normativo da Categoria Profissional
4 iCategoria Profissional (vinculada a execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 I Composição da Remuneração
A !Salário-Base
B Adicional de Penculosidade 

IIVAdicional de Insalubridade
Adicional Noturno 

, E Adicional de Hora Noturna Reduzida 
F  Outros (especificar)

Total

CB0517330 
1.677,00

SIND DOS VIGILANTE
2018/2019

; Valor (R$) 1
1.677,00'

503,101

2.180,101

Modulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1— 13" (décimo terceiro) Salário, Férias e  Adicional de Férias

1 2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 1 Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33%i  181,68 
B Ferias e Adicional de Ferias 2,78%  60,56

L.... Total  11,11%1 242,23 
Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui e só o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as ferias deste esta alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdencifirios (CPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

GPS, FGTS e outras contribuições
INSS

B Salano Educação
C SAT
D SESC ou SESI

! E 'SENAI—SENAC
F E SEBRAE 

1  G H1NCRA
H FGTS

, Percentual (%)  Valor (RS) ]
20,00% 484,47,
0,00% 0,00
1,00% 24,22
0,00% 0,00'
0,00% 0,00
0,00% 0,00,

 0,00% 0,00
8,00% 193,7911

29,00% 702,481Total
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 23— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários  
A Transporte
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica e Familiar
D  Fundo de Formação Profissional
E Seguro de vida//invalidez e funeral
F  Outros (especificar)

Total

Valor (R$)
28,75

340,80
86,32
15,00

  10,00
0,00

480,871
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Quadro-Resumo do Modulo 2— Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários
2 lEncargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 1

2.1 13° (décimo terceiro) Salado, Ferias e Adicional de Ferias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 702,48
2.3 !Beneficios Mensais e Diários 480,87

Total 1.425,58

Modulo 3— Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão { Percentual (%) J Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09

! B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
: C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E .Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,56% 12,29

. Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado : 0,08% 1,70

Total 7,39% 172,65
Notas:
1 — Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 — Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

AIL• ulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente
&Jul° 4.1 — Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) 1 Valor (R$) '
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 18 468
B i Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 1 0,02% 0,45

4
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 7,171 0,33%
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 2,61% 56,98

Total 11,63% 253,45
Notas:
I — Base de calculo soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 — Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajomada 
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

• Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 — Custo de  Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2  Substituto na Intrajomada

Modulo 5— Insumos Diversos
5 Insumo Diversos
A  Uniformes
B  Materials
C  Equipamentos
D Outros (especificar)

Total

Valor (R$)  
226,23 
226,23

Valor (RN)
253,45
226,23
479,68

Total

Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 i Custos Indiretos, Tributos e Lucro IL Percentual (%)
A Custos Indiretos 10,00%
B ,Lucro 5,00%
C Tributos 6,19%

C.1. Tributos Federais ( PI 5)
_r

0,29%
C.2. Tributos Estaduais (Confins ) 2,03%

Valor (RS)
12,95
13,25,
48,16

74,36 1

Valor (RN)
433,24
238,28
330,18

15,47
108,28
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C.3. Tributos Municipais ( ISS ) I 3,87%
Total

206,43
21,19% 1.001.70

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

A
B
C
D
E

F

•

•

Valor (R$) ------
Modulo 1 — Composição da Remuneração 2.180,10
Modulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários I 425,58
Modulo 3 — Provisão para Rescisão 172,65
Modulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente 479,68
'Modulo 5 — Insumo Diversos 74,36

Subtotal (A + B +C +D + E) 4.332,37
Modulo 6— Custos Indiretos, Tributos e Lucro I.00!,

Valor total por empregado 5.334,07
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação if: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h as 8h, de segunda a domingo, em turnos de I2x36 horas.
1. MÓDULOS
Mao de obra
Mao de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra
I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 . Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Saldrio Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada a, execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 iComposição da Remuneração
A Salário-Base 
B Adicional de Periculosidade

Ó I Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno

CB0517330
1.677,00

SIND DOS VIGILANTE
20 18/20 19

Valor (RS)

E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F ¡Outros (especificar)

Total

Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
A 13° (décimo terceiro) Salário
B tFérias e Adicional de Ferias

1.677,00
503,10

267,55

1

2,78%i
Total  11,11%1 

Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de ferias_ 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste esta alocada no Modulo 4.1 Letra A.

2.447,65

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

GPS, FGTS e outras contribuiçõesgip INSS
B Salário Educação
C SAT
D SESC ou SESI
E SENAI— SENAC
F ISEBRAE 
G  'INCRA
H ,FGTS

Total
Notas:
1 — Base de calculo: soma do Modulo I e Submodulo 2.1.

Submódulo 2.3— Beneficios Mensais e Diários
2.3  Beneficios  Mensais e Diários
A Transporte
B  Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica e  Familiar
D Fundo de Formação Profissional
E Seguro de vida//invalidez e funeral
F Outros (especificar)

Total

I Percentual (1)/0)
20,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%

Valor (RS)
203,97 
67,99

271,96

Valor (RS) 
543,92

009
27,20

0,00

29,00%

0,00
0,00
0,00 k'

217,57
788,69

Valor (RS) -1
28,75 /

340,80
86,32
15,00
10,00
0,00

480,87
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários
2 I Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários Valor (RS)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias 271,96
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 788,69
2.3 IBeneficias Mensais e Diários 480,87

Total 1.541,52

Módulo 3- Provisão para Rescisão 
3 Provisão para Rescisão
A Aviso Prévio Indenizado 
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
C Multa do FGTS e conUibuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
13 Aviso Prévio Trabalhado
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total
Notas
I - Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2 I.
2 - Base de Suck) das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

tilo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
&lido 4.1 - Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais 
A 1Substituto na cobertura de Ferias

Percentual (%) Valor (RS) ,
0,42% 11,33
0,03% 0,91
4,35% 118,30
1,94% 47,59
0,56% 13,80

0,08% 1,90
7,39% 193,84

Percentual (%) 1: Valor (RS)

B Substituto na cobertura de Ausências Legais
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho  
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade
F Substituto na cobertura de  Outras ausências (especificar)

Subtotal
Incidência do Sub-modulo 2.2 

Total
Notas:
I - Base de calculo: soma do Modulo I.

SubmOdulo 4.2- Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada 
A [Substituto na cobertura de Intervalo para repouso  ou alimentação

• Total

8,33% 203,97
0,27% 6,71
0,02% 0,50
0,33% 8,05
0,06% 1,36
0,00% 0,00
9,01% 220,59
2,61% 63,97

11,63% 284,561

Valor (RS)
226,23
226,23

Quadro-Resumo do Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
1 4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 1Substituto na Intrajornada 

Módulo 5- Insumos Diversos
• 5 Insumo Diversos

A Uniformes
B Materials

• C Equipamentos
D Outros  (especificar)

Total

Total

Valor (R$)
284,56
226,23
510,79,

Valor (R$)
12,95
13,25
48,16

Módulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro

74,36

6 iCustos Indiretos, Tributos e Lucro L Percentual (%) ! Valor (RS) '
A Custos Indiretos 10,00% 476,82
B Lucro 5,00% 262,25'
C Tributos 6,19% 363,39

Cl. Tributos Federais ( PIS ) 0,29% 17,02
C.2 Tnbutos Estaduais ( Confins )  2,03% 119,17
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C.3. Tributos Municipais ( ISS )   3,87%
Total f 21,19%

227,19
1.102,45

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

A
B
C
D

' E

F

•

•

IMão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (RS)
2.447,65Modulo 1 - Composição da Remuneração

!Modulo 2- Encargos e Beneficies Anuais, Mensais e Diários 1.541,52
, Módulo 3 - Provisão para Rescisão 193,84
' Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 510,79
'Modulo 5 - Insumo Diversos 74,36

Subtotal (A + B + C + 0+ E) 4.768,16
'Modulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.102,45

Valor total por empregado 5.870,61
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Descrição dos Insumo Diversos

Descrição

Uniformes

calcas comprida em tecido brim rip stope
camisas de manga curta com emblema em tecido unifil

jaqueta forrada ou japona com emblema
1 (um) par de coturno ou sapato, 

1 (um) boné com emblema

Valor total

Materiais

Descrição

Cinto de Nylon
Capa de chuva

Crachá.
  Cassetete
Porta Cassetete

Livro de ocorrências
Cora() Fiel com apito
Lanterna Completa

Valor total

Descrição

Radio profissional com frequência
minima de 450 MHz

Valor total

Equipamentos

Quantidade Valor

20. 33,00•10. 16,00
10. 52,00
10. 42,00
10 12,50

155,50

Quantidade Valor

10. 12,50
10. 26,00
!O. 15,50
10. 36,00
10. 18,00
2. 13,50
10. 5,50
10 32,00

159,00

Quantidade Valor

10

Duração dos
itens

(vida útil)
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses ,
12 meses 1

12.95

Duração dos
itens

(vida útil)
12 meses
12 meses
12 meses 1
12 meses
12 meses ,
12 meses
12 meses 
12 meses

13,25

Duração dos
itens

(vida útil)

289,00

2.890,00

60 meses

48,16

2 ,..
(c_..J___>,
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da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

''Ano de Vigência:
2019 •

Selecione um Estabelecimento:
18.836.419/0001-43

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

ou complete o CNPJ Raiz 18.836.419/

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 21/09/2018 - Valor do Fap: 0,5000 •

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI

CNPJ Completo: 18.836.419/0001-43

Endereço: R Jose Herminio Visconcini 429 Sala 02- Centro - Sao Jorge Do Patrocinio - Pr

CEP: 87555-000

Inicio da Atividade: 02/09/2013

• Data da última atualização na RED na extração: 02/09/2013

Infommçoes relativas as extrações

Ano de Vigência: 2019

Período-base utilizado para o calculo: de 01/01/2016 a 31/12/2017

Data de extração dos dados da arrecadação: 02/02/2018
Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informageres

Previdência Social - GFIP

Data de extração dos dados de benefícios: 03/07/2018
Origem: Sistema Unico de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 25/07/2018
Ano de Referência: 2016

Fonte: IBGE

Valor do FAP Original

FAP Original : 0,5000

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 0,5000

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho: CAT
com Obito:

Massa Salarial:

Número Médio de Vinculos:

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE:

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
com todos os insumos necessários ao calculo

do FAP:

18.849,15

0,5000

6.506

4.047

Data Calculo: 21/09/2018

Data do Calculo: 21/09/2018

Auxílio-doença por acidente de trabalho -991:

Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
- B92:

Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE -2.0):
ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA (80.11-1/01)

Auxilio-acidente por acidente de trabalho - B94:

Valor Total de Benefícios Pagos.

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs validas: Visualizar Relatório

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

indice de Freqüência:

Índice de Gravidade:

indice de Custo:

0,0000 Número de Ordem de
Frequência: 1'0000 Percentil de Ordem de

Freqüência:
0,0000 Número de Ordem de 1'0000Gravidade: 

Percentil de Ordem de
Gravidade:

0,0000 Percentil de Ordem de Custo:

o

o

o

o

0,0000

0.0000

0,000
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Número de Ordem de Custo: 1,0000
Taxa Média de o 000Q%

Rotatividade:

FM' a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apolo

indice Composto: 010000
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•

•

ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836.419/0001-43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

E-mail —
Av. Jose Herminio Visconcini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — Sao Jorge do patrocínio — Pr.

Declaração 16.6

Declaro que a empresa ALCATEIA SEGURANÇA EIRELE — ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede no município de S34,0 JORGE DO

PATROCINIO — PR, RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, 429 SALA 02
- 87555-000, devidamente inscrita no cadastro nacional das pessoas jurídicas do

ministério da fazenda (CNPJ/MF) SOB 0 N° 18.836.419/0001-43.

Declaração de que o licitante possui ou que instalará escritório no
Município de Londrina-PR, a ser comprovado no prazo máximo de 60

(sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato

Paranavai, 16 janeiro de 2019

••••Afirr-lh

ears-C--
GUILHERME insrri DE SOUZA GALLO

CPF: 078.009.55946
RG: 12.309.516-2

'e4/
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ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836.419/0001- 43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

E-mail —
Av. Jose Herminio Visconcini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — Sao Jorge do patrocínio — Pr.

Pregão Presencial n" 01/2019

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS

APRESENTADOS PELA CML PARA 0 CORRETO
DIMENSIONAMENTO DA

PROPOSTA

ALCATEIA SEGURANÇA EIRELE - ME ,pessoa jurídica de direito

• privado, com sede no município de sÃo JORGE DO PATROCÍNIO - PR,
RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, 429 SALA 02 - 87555-000,
devidamente inscrita no cadastro nacional das pessoas jurídicas do ministério da
fazenda (CNPJ/MF) SOB 0 N° 18.836.419/0001-43, neste ato representada por
JHON LENON ARDUIM PORTEL, brasileiro, solteiro, empresário. Portador
da cédula de identidade RG Na 9.836.808-6/SSP-PR, e do CPF N° 081.391.009-
94, residente e domiciliado em São Jorge do Patrocínio, Parana, Rua Jose Bento
Piron 833- centro - CEP 87.555-000, declara, sob as penas da Lei, que os elementos
fornecidos pela Camara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram
suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a prestação de serviços de
vigilância patrimonial, conforme previso no Edital de Pregão Presencial n°. 01/2019.

•
Paranavaí, 16 janeiro de 2019

GUILHERME GUSTA 0 DE SOUZA GALLO
CPF: 078.009.559-66

RG: 12.309.516-2

77(_
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ALCATEIA SEGURANÇA
5

CNPJ: 18.836.419/0001- 43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139
.E-mail

Av. Jose Herminio Visconcini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — Sao Jorge do patrocínio — Pr.

ANEXO VII
ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO
DAS PROPOSTAS

A planilha disponibilizada tem por base a Instrução Normativa n.° 05/2017.
a) Os percentuais dos itens "A", "B", "D", "E", "F", "G" e "H", do submódulo 2.2 são
fixos, em virtude de serem percentuais definidos em lei.
b) O percentual do item "C", do submódulo 2.2 é variável a depender do grau de risco,
devendo o mesmo ser comprovado pela empresa, conforme consta do item 16.3 do
edital.
c) Os percentuais dos itens "A" a "F" do Modulo 3, representam indices máximos,
calculados segundo estimativas do MPOG, que estipulam uma provisão para fazer
frente as demissões que podem ocorrer durante a execução contratual e ao final do

• contrato. Para que todas as empresas possam concorrer em condições iguais e receber o
mesmo tratamento no momento da prorrogação contratual, os custos com os itens "A",
"B", "D" e "E", serão calculados de tal maneira que, ao final do primeiro ano de
execução contratual, sejam totalmente provisionados, pois no momento da prorrogação
do contrato os mesmos serão suprimidos, sendo considerados como custos não
renováveis.
d) Os valores dos itens "B" a "F" do submódulo 4.1 deverão ser calculados pela
empresa segundo estimativas próprias devendo ser encaminhada a memória de calculo
para a contratante aferir os valores. No momento que antecede a prorrogação deverá ser
verificada como ocorreu a utilização destes itens durante a execução contratual, para
que os mesmos possam ser adequados à realidade, nunca ultrapassando os valores
indicados pela empresa para cada item, podendo inclusive serem suprimidos caso
observe-se que são custos não renováveis.
e) Os custos com materiais, equipamentos e uniformes do Modulo 5 deverão ser
apresentados conforme as orientações abaixo:
e.1) 0 custo com equipamentos, constante do item "C" do Modulo 5, sera considerado

• 
como custo não renovável e sera suprimido no momento da primeira prorrogação
contratual. Assim, de modo a possibilitar a igualdade de condições entre os
interessados, os equipamentos a serem utilizados na execução do contrato devem ser
novos e no item equipamentos da planilha de custos o valor deve corresponder à fração
(1/12 avos) do total de equipamentos a ser utilizado na execução anual do contrato,
dividido pelo número de postos que utilizarão o respectivo equipamento, de forma que
todo o custo com equipamentos seja pago no primeiro ano do contrato, sendo que, na
prorrogação contratual, tais custos serão excluídos por se tratarem de custos não
renováveis.
e.2) 0 valor do custo de equipamentos deverá ser descrito na tabela da última 'Mina
do anexo anterior.
f) Mao há necessidade da empresa apresentar proposta em separado para as horas
extras, pois com base na sua proposta principal, respeitado os parâmetros nela fixados,
serão deduzidos apenas os módulos não incidentes, sendo apurado o valor total a ser
gasto com horas extras, cujo montante deverá constar do valor total do contrato, de
modo que não seja necessário a realização de termos de aditamento durante a vigência
contratual. Para o calculo das horas extras não haverá incidência do submódulo 2.3 (a
não ser que o serviço seja em data diferente do expediente normal ou que a convenção
coletiva estabeleça

Ii
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ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836.419/0001- 43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

E-mail —
Av. Jose Herminio Visconcini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — São Jorge do patrocínio — Pr.

tratamento diferenciado para esses casos), modulo 4 e módulo 5 (no caso destes dois
últimos módulos o valor constante destas rubricas no contrato original já devem ser
suficiente para suportar o valor nos casos de horas extras). Incidirá sobre o pagamento
de horas extras valores exigidos mediante lei ou convenção coletiva, tais como: DSR,
Adicionais de horas extras,adicionais noturnos e outros que por ventura existirem).

Paranavai, 16 janeiro de 2019

•

GUILHERME GUSTAVO DE SOUZA GALLO
CPF: 078.009.559-66

RG: 12.309.516-2

•
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Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n°
01/2019, Envelope n°I: Proposta, Proponente TATICO
PERSEG SEGURANCA PRIVADA LIDA ME, CNRI
14.795.061/0001-05
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TÁTICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA. - ME
CNPJ 14.795.061/0001-05 - Autorizada pela Policia Federal Percival Tim 99965-2000
Escolta Armada e Segurança Pessoal Vip. • BRIGADISTAS lircia Tim 99929-0026
E-mail: tatico.segurancaghotmail.com Site: www.taticoperseg.com.br Empresa 3422-6057
Rua Francisco Alves do Nascimento, 65 - Jardim do Sol - CEP 87.711-330- Paranavai - PR Aux. Admin. 99929-0139

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão N°01/2019

Razão Social da proponente: TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA CNPJ da
proponente: 14.795.061/0001-05 Endereço da proponente: Rua Francisco Alves do
Nascimento, n° 65, Jardim bela Vista, CEP 87711-330.

OBJETO: O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a prestação de

serviços de vigilância patrimonial desarmada para atender as necessidades da Camara

Posto de Serviço Quantidade
de

  Vigilantes

Valor mensal

Posto de Vigilância — 8 horas/dia, das 8h as 12h e das
14h as 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ 15.627,56

Posto de Vigilância — 8 horas/dia, das 11:30 as 20h,
de segunda a sexta-feira. 

3 R$ 16.294,27

Vigilância— 12 horas diurnas, das 8 as 20h, de
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 

2
(Revezamento)

R$ 11.259,98

Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h as 8h, de
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2
(Revezamento)

R$ 12.998,40

—1
Valor máximo mensal R$ 56.180,21  '

Valor máximo anual R$ 674.162,52 .
Valor Maximo Global anual. Seiscentos e setenta e quatro mil, centos e sessenta e ciois r

e cinquenta e dois centavos.
Validade da proposta: 90 (No) cota) dias.

Prazo de entrega: conforme edital.
local de entrega: conforme edital.
Declaro, sob as penas da lei, que o serviço ofertado atende todas as espeeilleações exigidas no Edital e seus

anexos.. Declaro qua os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente

na data da apresentação desta proposta incluindo, antra outros: tributos, encargos socials, despesas

administrativas. seguro, &etc, descarga e lucro.
PREFERENC1A1 A/11-1TE, BANCO OF:IC.1AI: Caixa Econômica Federal
CONTA CORRENTE: 3127-0
AGÊNCIA: 0399 OP:003

Paranav 6—de)aneiro de 2019:

Assinatura do c tntante legal
Nome Souza Ribeiro

RO: 228.906-1 C 270.029-34 Cargo: Sócio Administrador
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Valor Proposto Qtde. De

Serviço por Empregado Empregados

(A) (B) I por Posto
( C)

Valor Proposto Qtde. De
por Posto Postos

(D) = (B C) I (E)

Valor Total
do Serviço
(F) = (D E)

I Vigildncia -8 horasidia. das 8h as 12h e das 5 209 19 3 15 627 56 15 627.56

às I 8h. de segunda a sexta-feira. 16.294,27 16.294,27_.14h
II Vigilfincia - 8 horas/dia, das 11:30 às 201i, de 5.431,42

segunda a sexta-feira. 11.259.98 I I 259,98
III Vigilância— 12 horas diurnas, das 8 as 20h, de 5.629,99

segunda a doming°, em turnos de 12x36 horas.
IV Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h as 8h, 6.499,20 12.998,40 12.998,40

de_seguncla a doming°, em turnos &I 2x36
Valor Mensal dos Serviços

56.180,21
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo:
Licitação n":

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância-- 8 horas/dia, das 8h As 12h e das 14h As 18h, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada a execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

3 Salário Normativo da Categoria Profissional

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

5 Data-Base da Categoria (dialméslano)

Modulo I - Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração
A Saldrio-Base
13 Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional deilora Noturna Reduzida

F Outros (especificar)
Total

Módulo 2- Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13" (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias

A 130 (décimo terceiro) Salário
B Ferias c Adicional de Férias

Total

0.00

Valor (R$)
1 677,00

503.10

2.180,10

I Valor (R$)
8,33% 181.68
2,78% 60,56

11,11% 242,23

Notas
1 Verificando a estrutura conceitual da planilha. o correto aqui e so o adicional de ferias. O pagamento dó salário do

colaborador que trabalhará durante as ferias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2- Encargos Previdenciarios (CPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Perceptual ("/0)

A 'INSS 
20,00%

B Salário Educação
C SAT 

3.00%

D SESC ou SESI
E SENAI - SENAC
F SEBRAE
G INCRA
H FGTS

Total
Sows:
I --Base de cálculo: soma do Modulo 1 c Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3- Beneficios Mensais e Diários

2.3 Beneficios Mensais e Diários
A

C

Transporte
Auxilio-Refeição/Alimentação
Assistência Médica c Familiar
Outros (especificar)

Total_

8,00%
31,00%

Quadro-Resumo do Modulo 2 -Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários_
2.1 13° (décimo terceiro) Salário. Ferias e Adicional de Férias

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições

Valor (RS)
484,47

0,00
72.67

0.00
0,00
0,00
0,00

193,79
750,92

Valor (R$)
65,28

477.12
86.32

0,00
628,72

Valor (RS)
242.23
750,92
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23 Benefícios Mensais e Diários
• Total

Modulo 3 — Provisão para Rescisão

628,72
1.621,88

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105.37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS. FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,60% 13,14

Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0M8% 1,70

Total 7,43% 173,50
Votas:
I — Base de cálculo das Letras A, B c C, sorna dos Módulos 1 e 2.1.
2— Base de ctiluclo das Letras D. E e F. sorna do Modulo I.

Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submodulo 4.1— Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (/o) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 833% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausencia por acidente de trabalho 0,33% 7.17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1.21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 2.79% 60.91

Total 11,81% 257,38
Votas:
I Base de cálculo: sorna do Modulo I.

Submódulo 4.2— Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

_Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Modulo 5 — lnsumos Diversos
5 Insumo Diversos
, Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Total

Modulo 6— Custos Indiretos, Tributos e Lucro

0,00%
Valor (R$)

0,00
0,00

Valor (R$)
257.38

0.00
257,38

Valor (R$)
57,87
29,20
0,00

87,07

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 5.00% 216.00
B Lucro 6,00% 272.16
C Fributos 7,70% 401.11

C.1. Tributos Federais (PIS ('OFINS) 4,20% 218,79
C.2 ributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
('.3.Tributos Municipais (ISS) 3,50% 182,32

Total 18,70% 889,26

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

A Modulo I.— Composição da Remuneração
Valor (RS)

2.180.10,,
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B Modulo 2— Encargos e Benefícios Anuais. Mensais e Diários
Módulo 3 — Provisão Para Rescisão

D Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5— Insumo Diversos

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

Valor total por empregado__

1 621,88
173.50
257.38

87,07
4.319,93

889.26
5.209,19
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo:
Licitação n":

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigildncia —8 horas/dia, das 11:30 as 20h. de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada á execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

$ 'Salado Normativo da Categoria Profissional

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Modulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional dc Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Interjornada 12x36

Total

Módulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 — 13" (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias

A 13° (décimo terceiro) Salário
B Ferias e Adicional de Férias

Total

8,33%
2,78%

11,11%

0,00

Valor (RS)
1.677,00

503,10

111,48
2.291,58

Valor (R$)
190,97
63,66

254,62

Notas:
I — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 ,GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%)

A INSS 20,00%

B Salário Educação
C' SAT 3,00%

D SESC ou SESI
E SENAI — SENAC
F SEBRAE
G INCRA
H FGTS 8,00%

Total
Notas:
I — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A Transporte
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica e Familiar
D Outros (especificar)

Total

31,00%

Quadro-Resumo do Modulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições

Valor (R$)
509,24

0,00
76,39
0,00
0,00
0,00
0,00

203,70
789,32

Valor (R$)
65,28

477.12
86,32
0.00

628,72

R$) _
4,62

789,32

Nt4
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. 2.3  ijeneficios lensais e Diários 628,72
1.672,66Total 

Modulo 3 — Provisio para Rescisão
3 Provisão para Rescisão
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

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

D Aviso Prévio Trabalhado
F. Incidência de UPS. FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total
\rotas:
I Base de calculo das Tetras A, B e C. soma dos Módulos 1 e 2.1.

2— Base de cáluclo das Letras D. E e IL soma do Modulo I.

Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais
A Substituto na cobertura de Férias
B Substituto na cobertura de Ausências Legais

C Substituto na cobertura de Licença Paternidade

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade

F Substituto na cobertura de Outras auséncias (especificar)
Subtotal

Incidência do Sub-modulo 2.2
Total

Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 — Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Percentual (/o)
0,42%
0.03%
4.35%
1,94%
0.60%

0,08%
7,43%

Percentual (%)
8,33%
0.27%
0.02%
0,33%
0.06%
0,00%
9,01%
2,79%

11,81%

Quadro-Resumo do Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Modulo 5— Insumos Diversos
5 Insumo Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Total _

Total

Modulo 6— Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.I I. Tributos Federais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

0,00%

Valor (R$)
10.61
0,85

110.76
44,56
13,81

I ,78
_182,37

Valor (R$)
190,97

6,28
0,47
7,53
1,27
0.00

206,52
64,02

270,54

Valor (RS)
0,00
0,00

Valor (R$)
270,54

0,00
270,54

Valor (RS)
57.87
29,20

0.00

87,07

Percentual (%) Valor (R$)
5.00% 225,21
6.00%
7.70%
4,20%
0.00%
3,50%

18,70%

283.77
418,22
228,12

0,00
190,10
927,20

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

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

A Modulo 1 — Composição da Remuneração

,A•Valsti(R$)
2.291,58
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B Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais. Mensais e Diários

C Modulo 3 - Provisão para Rescisão

D Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

E Modulo 5- Install° Diversos
Subtotal (A + B+ C + D + E)

F Modulo 6 Custos Indiretos. "Fributos e Lucro
Valor total por empregado

1.672,66
182.37
270,54

87.07
4.504 23_ ,

927.20
5.431,42
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo:
Licitação n":

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigildncia I 2 horas diurnas, das 8 as 20h, de segunda a domingo. em turnos de 12x36 horas.

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada á execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço ( mesmo serviço com características distintas)

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

3 Salário Normativo da Categoria Profissional

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

5 Data-Base da Categoria (dialmés/ano)

Módulo 1— Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Interjornada 12x36
Total

Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1— 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

A 13° (décimo terceiro) Salário
B Ferias e Adicional de Ferias

Total

0.00

Valor (RS)
1.677.00

503,10

272,96
2.403,06

Valor (R$)
200,26

66,75
267,01

Notas
1 Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do

colaborador que trabalhara durante as ferias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições ' Percentual (/o)

A INSS 
20,00%

B Salado Educação _
C SAT 

3.00%

D SESC ou SESI
E SENAI—SENAC
F SEBRAE
G INCRA
H FGTS

Total
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Beneficios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários
_A Transporte
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Medica c Familiar
D Outros (especificar)

Total

8,00%
31,00%

Quadro-Resumo do Módulo 2— Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários _

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 13° (décimo terceiro) Salário. Ferias e Adicional de Ferias_

2.2 GPS. FGTS e outras contribuições

Valor (RS)
534,01

0,00
80,10
0,00
0,00
0,00
0,00

213,61
827,72

Valor (RN)
45.65

477,12
86,32
0.00

609,09

Valo (R$)
267,01
827,72
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2.3 Beneficies Mensais e Diários
Total

609.09
1.703,82

Modulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

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

D Aviso Prévio Trabalhado
E Incidência de GPS, HITS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

Total 7,43%

Sofas:

Percentual (%) _
0,42%
0,03%
435%
1.94%
0,60%

I - Base de cálculo das Letras A, B e C. soma dos Módulos I e 2.1.

2- Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo I.

Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 -Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%)

A Substituto na cobertura de Ferias 8,33%

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27%

C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02%

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33%

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06%

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00%

Subtotal 9,01%

Incidência do Sub-modulo 2.2 2,79%

Total 11,81%

Notas:
I - Base de calculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2- Substituto na Intrajornada

4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Modulo 5 - Insumos Diversos
5 ,Insumo Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Total

Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.I. Tributos Federais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

2. QL ADRO-RESt:MO DO CUSTO POR EMPREGADO

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

A Modulo I Composição da Remuneração

0,00%

Percentual (%)
5.00%
6,00%
7.70%
4.20%
3.50%
0,00%

18,70%

cQ

Valor (RS)
1 1 , 13
0,89

116,15
46,73
14,49

1,87
191,24

Valor (R$)
200,26

6,58
0,49
7,90
1,34
0,00

216,57
67,14

283,70

Valor (R$)
0.00
0,00

Valor (RS)
283,70

0.00
283,70

Valor (R$)
57.87
79.70
0.00

Valor (14$)
233,44
294,14
433,51
236,46
197,05

0.00
961,09
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B Módulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários

C Modulo 3 - Provisão Para Rescisão

D Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente

E Modulo 5 — Insumopiversos
Subtotal (A + B + C + D +E)

F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor total por empregado

-

I 703.82
191.24
283,70

87,07
4.668,89

961,09
5.629,99
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PLANILIIA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo:
Licitação n":

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilãncia - 12 horas noturnas, das 20h as 8h, de segunda a domingo, em turnos de I 2x36 horas.

1- MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada a. execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

Tipo de serviço (mesmo serviço coin características distintas)

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional

4 C'ategoria Profissional (vinculada a execução contratual)

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Modulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno

Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Interjornada 12x36

Total

Modulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1— 13" (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

A 13" (décimo terceiro) Salário
B Férias e Adicional de Férias

Total

0,00

Valor (R$)
1.677.00

503,10

436,02

222.96
2.839,08

Valor (R$)
236,59

78,86
315,45

Notas.
I — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as ferias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FCTS) e outras contribuições.
2.2 CPS, FGTS e outras contribuições Percentual (Y0)

A INSS 20,00%

B Salário Educação
C SAT
D SESC ou SESI
E SENAI — SENAC
F SEBRAE
G INCRA
H FGTS

Total
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Modulo I e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários

2.3 _Benefícios Mensais e Diários
A Transporte
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica c Familiar
D Outros (especificar)

Total

3.00%

8,00%
31,00%

Quadro-Resumo do Modulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais ediarios

2 'Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias

2.2 UPS. FGTS e outras contribuições

Valor (R$)
630,91

0,00
94,64

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

252,36
977,91

Valor (R$)
45.65

477.12
86,32
0,00

609,09

Valor (R$)
315.45
977,91
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2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total

Modulo 3 — Provisfio para Rescisão

609,09
1.902,45

3 Provisão para Rescisão
A Aviso Prévio Indenizado
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

Percentual
0.42%
0,03%

Valor (R$)
13.14

1,05

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 137.22

D Aviso Prévio Trabalhado 1.94% 55,20

Incidência de GPS. FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0.60% 17.11

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Trabalhado 0,08% 2.21_Prévio

Total 7,43% 225,94

Notas.
I —Base de cálculo das Tetras A, B e C. soma dos Módulos I e 2.1.

2— Base de and() das Tetras D, E e F. soma do Módulo I.

Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais

Percentual (%) Valor (R$)
4,1 de Ausências Legais

8,33% 236,59_Substituto
A Substituto na cobertura de Férias
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 7.78_
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0.02% 0,58

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 9,33

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.06% 1,58

F Substituto na cobertura de Outras ausências ( especi car) 0.00% 0,00

Subtotal 9,01% 255,86

Incidência do Sub-modulo 2.2 2,79% 79.32

Total 11,8114 335,18

1 — Base de calculo: soma do Modulo I.

Sabi-nodal° 4.2— Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 !Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Módulo S— lnsumos Diversos
5 Insumo Diversos
A Uniformes

Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Total

Modulo 6— Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.1. Tributos Federais (especificar)
Cy. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

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

A Módulo 1 - Composição da Remuneração

0,00%

Percentual (/0)
5,00%
6,00%
7,70%
4,20%

3,50%

Valor (RS)
0,00
0,00

Valor (RS)
335,18

0,00
335,18

Valor (R$)
57.87
29.70
0,00

87,07

Valor (RS)
269,49
339.55
500,44
272,97

0,00
227.47

1.109,48

Valor (RS)
2.839,08 /
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B Modulo 2- Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários

C Módulo 3 - Provisão Para Rescisão

D Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

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

F Módulo 6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor total por empregado

1.902,45
225,94
335,18

87,07
5.389,72
1.109,48
6.499,20
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TÁTICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA. - ME
CNPJ 14.795.061/0001-05 - Autorizada pela Policia Federal Percival Tim 99965-2000
Escolta Armada e Segurança Pessoal Vip. • BRIGADISTAS Lida 1-n99929-0026
E-mail: tatico.segurance@hotmail.com Site: www.taticoperseg.com.br Empresa 3422-6057
Rua Francisco Alves do Nascimento, 65- Jardim do Sol - CEP 87.711-330 - Paranavai - PR Aux. Adrnin.99929-0139

ANEXO V — DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA

PROPOSTA

A empresa TÁTICO PERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C1NPJ/MF) sob o n'.
14.795.061/0001-05, declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Camara Municipal
de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta para
prestação de serviços de vigilância patrimonial, conforme previso no Edital de Pregão Presencial n'.
01/2019

Paranavaí, 16 de janeiro de 2019.

Assinatura do ri. o o Representante Legal
Nome: Perciv ie Souza Ribeiro
RG: 3.228.9 1
CPF: 461.270.629-34
Cargo: Sócio Administrador

(})

Observações.
a) Esta declaração deve ser preenchida somente se a empresa optar por não realizar vistoria
nos termos da Seção I do Termo de Refencia.
b) Esta declaração deverá constar do Envelope n° 1 — Proposta.
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TÁTICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA. - ME
CNPJ 14/95.061/0001-05 - Autorizada pela Policia Federal Percival Tm 99965-2000
Escolta Armada e Segurança Pessoal Vig. • BRIGADISTAS Lúcia Tim 99929-0026
E-mail: tatico.seguranca©hotmail.com Site: www.taticoperseg.com.br Empresa 3422-6057
Rua Francisco Alves do Nascimento, 65 - Jardim do Sol - CEP 87.711-330 - Paranavai - PR Aux. Admin. 999240139

DECLARAÇÃO

A empresa TÁTICO PERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA ME pessoa jurídica de direito privado
inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNRUME) sob o

n0.14.795.061-0001/05. para fins de participação no Pregão Presencial n° 01/2019 realizado pela Camara
Municipal de Londrina, declara, que implantara um escritório na Cidade dc Londrina-PR, conforme solicitado

no Edital do Pregão Presencial n°. 01/2019.

Paranavai, 16 de Janeiro de 2019.

Assinatura do
Nome: Perci a
RC]: 3.228.'O.
CPR 461 0.629-34
Cargo: Sócio Administrador

ou Representante Legal
onza Ribeiro
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15/01/2019 - FapWEB - Fator Acidentario de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento

Resultados da Consultado Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência:
2019 •

Selecione um Estabelecimento:
14.795.061/0001-05 •

ou complete o CNPJ Raiz 14.795.061/

Filtrar Processamentos do FAP - FAR Original

I Alternar visualização da consulta para : FAR Original - Data Cálculo: 21(09/20113 - Valor do Fap: 0,5000 •

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: TATICO PERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA

CNPJ Completo: 14.795.061/0001-05

Endereço: R Capitao Teimo Ribeiro 1177- Jardim Sao Jorge - Paranavai - Pr

CEP: 87710-480

Inicio da Atividade: 20/12/2011

Data da última atualização na RFB na extração 20/12/2011

Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2019

Periodo-base utilizado para o calculo: de 01/01/2016 a 31/12/2017

Data de extração dos dados da arrecadação: 02/02/2018
Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações

Previdência Social - GFIP

Data de extração dos dados de benefícios: 03/07/2018
Origem: Sistema linico de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa devida: 25/07/2018
Ano de Referência. 2016

Fonte: IBGE

Valor do FAP Original

FAP Original : 0,5000

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 0,5000

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT 0com Obito:

Massa Salarial- 1.028.110,93

Numero Médio de Vinculos: 25,5833

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE:

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE

com todos os insumos necessários ao calculo
do FAP.

6.506

4.047

Data Cálculo: 21/09/2018

Data do Calculo: 21/09/2018

Auxilio-doença por acidente de trabalho - 591: 0

Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho 0- B92:

Pensão por morte por acidente de trabalho - 893: 0

Auxilio-acidente por acidente de trabalho - 994: 0

Valor Total de Benefícios Pagos: 0,00

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.0):
ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA (80.11-1/01)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas: Visualizar Relatório

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Índice de Freqüência:

indice de Gravidade:

0,0000 Número de Ordem de
Frequência.

Número de Ordem de 1,0000

1,0000 -
Percentil de Ordem de 0 0000

Freqüência.
Percentil de Ordem de

Gravidade:
0 00000,0000
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Indico de Custo:

taxa Media de
Rotatividade:

0,0000

5,7692%

FapWEB - Fator Acidentario de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento

Percentil de Ordem de Custo: 0,0000

Indico Composto: 0,0000

Gravidade:

1\linnero de Ordem de Custo. 1,0000

FAP a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato DeClaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

haps://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/Pa9e5/c0n5ult3/resultad0C0nsultaFap.xhtml
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SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE
SEGURANÇA E VIGILANCIA DE MARINGÁ

Carta Expedida em 19 de Setembro de 1986
SEDE PRÓPRIA: AV. JOÃO PAULIN° VIEIRA FILHO, 625 -15°
ANDAR, CONJ. 1508 - TELEFONE 443227-2014 — CEP 87020-015

MARINGÁ PARANÁ

Tabela de salário 2018/2019.

Reajuste Data Piso I Adicional de Periculosidade Total

1,87% 01/02/2018 R$ 1.677,00 R$ 503,10 R$ 2.180,10

Salário a partir de 01/02/2018.

Salário Base R$ 1.677,00 + R$ 503,10 (Adicional de Periculosidade) R$ 2.180,10
Salário Diário R$ 72,67

Salário Por flora R$ 9,90
Salário Por Hora Extra 50% R$ 14,86

Intrajornada (intervalo de almoço) Por hora R$ 14,86
Intrajornada (intervalo de almoço) 12X36 Por mês R$ 222,90

Adicional Noturno 20% R$ 436,02
Adicional noturno por Hora R$ 1,98

1/12 avos do 13° do Piso Por Mês R$ 181,67
1/12 avos de Férias por Mês R$ 181,67

1/3 de Férias Por Mês R$ 60,55
Ticket Alimentação Por dia Trabalhado R$ 28,40

Piso Base do Vigilante no Regime — SDF. R$ 678,30
Piso Base + Adicionais do Vigilante no Regime — SDF. R$ 1.667,35

Piso Base do Vigilante 03.3 CCT. - RS 1.170,00 + R$ 351,00 de
( Adicional de Periculosidade )

R$ 1.521,00

Mensalidade do Sindicato R$ 43,60

OBS.: Aplicando o índice integral de 1,87%, sobre o piso salarial.

José Maria da silva
Presidente.
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000491/2018
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/02/2018
NUMERO DA SOLICITAÇÃO: MR008160/2018
NÚMERO DO PROCESSO: 46212 002787/2018-97
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2018

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO
SOARES;

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n.
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES;

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA. TRANSPORTE DE
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n.
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES
FERREIRA;

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO;

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG. ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA;

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA;

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO;

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS;

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS;

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n.
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA
NETO;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no period
2018 a 31 de janeiro de 2020 e a data-base da categoria em 01° de fevereiro.

01° de fevereiro

4

http://vk w3.m e.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizadnrSolicitacao... 27/02/2018Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.15,luizfernando)  pag. 631 de 1732



Mediador - Extrato Convenção Coletiva Página 2 de 16

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial em PR.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Com vigência a partir de 10.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7°, inc. V (piso salarial
proporcional a extensão e a complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o art. 1° (vigilancia armada e
desarmada) da Portaria n° 387, do Ministério da Justiça-DPF, publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos
salariais, para o cumprimento da jornada legal, assim:

03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.677,00;

03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos monitorados: R$
1.677,00;

03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e sociedades esportivas,
farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e construtoras e empreendimentos
imobiliários: R$ 1.170,00;

03.4. Monitor de segurança eletrônica: R$ 1.677,00;

03.5. Segurança pessoal: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 3 0 °Ai
do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário
igual ou superior a R$ 2.180,10;

03.6. Supervisor: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do
referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual
ou superior a R$ 2.180,10;

03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica
própria, de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que
pagar salário igual ou superior a R$ 2.096,25;

03.8. Líder: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 10°/o do referido
valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou
superior a R$ 1.844,70;

03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.035,50;

03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, "office-boy"): R$ 967,00;

Parágrafo primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30°/e a todos os vigilantes
que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 03.8, por força do presente instrumento
e independente do local de trabalho;

Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 sera paga enquanto o vigilante estiver
exercendo as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado o seu pagamento, quando o
empregado não as estiver desempenhando ou delas tenha sido remanejado, inclusive na hipótese de retorno
função de origem;

Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor extensão e
complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a titulo eventual por substituição, a sua alocação em postos de
trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos da categoria sugerem às empresas a
preferência à contratação de vigilantes acima de 40 anos.

Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam cnrao de trabalho com
empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo sindicatk at1onal que sub creve o

-NH •
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presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção
do salário do vigilante acrescido de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, seminários, shows,
campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), receberá o valor da hora normal,
relativamente as 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a
tiver cumprido. 0 trabalho em eventos não descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto
no presente instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
A face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre negociação (art. 70
incisos V, VI e )0(VI da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2018, o reajuste total de 2,80% a incidir, nas
proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas seguintes:
a) 1,87% índice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base anterior e aos
salários não superiores a R$ 3.010,00;
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na alínea "c" da cláusula
13, representando o reajuste de 7;58%;
c) R$ 151,000 valor do convénio saúde, representando reajuste de 2,02%;

Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção salarial sera
proporcional ao número de meses trabalhados.
Parágrafo segundo: as empresas é facultada a compensação de todos os reajustes concedidos, no periodo,
sejam os compulsOrios, sejam os espontâneos, exceto aqueles ressalvados na referida Instrução Normativa
01fTST.
Paragrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários dos empregados
abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018.
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, será aplicado o reajuste do item "a"
supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder.

PAGAMENTO DE SALÁRIO — FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO

0 pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela empregadora
mediante cheque, desde que este seja passivel de pronta e instantânea compensação.

CLAUSULA SEXTA - MORA SALARIAL

Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida por lei, sob a pena
de paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 90 (noventa)
dias, não se admitindo juros capitalizados, além das demais sanções legais.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CALCULO

CLAUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Sera fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a discriminação das
verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao FGTS, observado o parágrafo único
do artigo 464 da CLT.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13° SALÁRIO

CLAUSULA OITAVA -ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO
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As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que o requeiram, na
forma e tempo legais.

CLAUSULA NONA - 13° SALÁRIO

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, aprazando-se, então,
como data limite 12.12.2018, ficando certo que a presente fixação não colide com o estabelecido na cláusula 8a.

ADICIONAL NOTURNO

CLAUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO

0 trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo
de 20% sobre a hora diurna.
Parágrafo primeiro: considerar-se-6 noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia
seguinte.

OUTROS ADICIONAIS

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS

Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade na forma e
limites da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os percentuais incidirão sobre o salário-base e o
salário mínimo legal, respectivamente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VALE MERCADO

Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, á empregadora,
equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador.
Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois integralmente suportado
pelo empregado que o desejar, sera obtida via acordo coletivo de trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato
dos empregados e a empresa interessada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de
registro e deposito da presente convenção coletiva de trabalho.
Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado será equivalente a SO% do salário do trabalhador.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituído o vale alimentação mediante as condições
explicitadas na presente cláusula:
a) o beneficio não tem car-Ater salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para qualquer fim,
direto ou indireto, decorrente da relação de emprego;
b) é expressamente assegurado á empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo efetivo, na forma da
legislação do PAT;
c) o valor individual é fixado em R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos);
d) a empresa fornecerá um vale por dia efetivamente trabalhado;
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, iniciando-se, então,
quando do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018;
f) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja percebendo alimentação,
seja fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por vales ou tiquetes. No caso de
fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o desconto ficará limitado A metade do previsto na
alínea "b".
Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, sera possível a substituição do
vale alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições previstas na presente clausula,
exceto a data de entrega que passara a ser entre os dias 15 e 18 do rites.
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o trabalhador, a empresa
fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela referente ao vale aqui especificado, sendo que tal
beneficio é de caráter indenizatorio.
Parágrafo terceiro: na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui tratado é fixado em
R$ 16,00 (dezesseis reais) Aquele que cumprir, na referida atividade, jornada de até 04 horas.

_ •

_
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AUXILIO EDUCAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE

0 empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá sua falta
abonada pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas.

AUXILIO SAÚDE

CLÁUSULA DECIMA QUINTA -CONVÊNIO SAÚDE

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta
e um reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais
e sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando expressamente autorizado
o desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conforme
respectivas bases territoriais, visando a assistência médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios.
Quando o empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela
empresa, no mês seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com
a correspondente diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o beneficio aqui disposto não tem
natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.
Parágrafo orimeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 6° dia útil de cada
mês subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem fornecidas pelos sindicatos,
conforme respectivas bases territoriais.
Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso salarial de vigilante,
por mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente cláusula.
Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias à inscrição dos novos
admitidos, visando o inicio do fornecimento dos serviços médico-ambulatoriais, previstos na presente cláusula.
Parágrafo auarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, previsto na
presente cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que tal importe em alteração
contratual, ou continuar no plano pré-existente observados os limites máximos de desconto aqui tratados.
Parágrafo guinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, cabendo ao
mesmo, se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o seu sindicato de classe. A exclusão só
se concretizará após a liquidação de eventuais débitos do trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a
data do seu requerimento de exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora.

AUXILIO MORTE/FUNERAL

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXILIO FUNERAL

A empresa concederá, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim declarados perante a
Previdência Social, um auxilio funeral, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, beneficio este sem qualquer
natureza salarial.

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE

As entidades convenentes mantêm o beneficio instituído através do instrumento depositado e registrado no MTE-
DRT-PR, em 15.03.2010, sob no MR000491/2010, regulador da assistência por morte ou incapacidade,
atualizando-o por termo aditivo.

AUXILIO CRECHE

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da
CLT, ou prestar auxilio creche, sem natureza salarial, na forma da norma respectiva.
Parágrafo primeiro: em caso de auxilio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.02.18, em R$ 263,00
(duzentos e sessenta e três reais) sofrendo correção, a partir de então, na mesma forma atribuída ao salário da
beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o beneficio será estendido ao filho até atingimento çla idade de
um ano.
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SEGURO DE VIDA

CLAUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE

Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente (Resolução CNSP
05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um seguro mantido pela empregadora
no mesmo valor.
Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, não sera permitido
o desconto do mesmo no salário dos seus empregados.

OUTROS AUXÍLIOS

CLAUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS

Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado.
Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do término de
validade do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado dispensado.
Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de dispensa por justa
causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela empregadora.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS

Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO

As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em inquérito criminal
ou responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções e na defesa do patrimônio do
empregador ou de seus clientes, salvo se comprovadamente houver negligência do empregado no exercício de
suas funções.
Par:grafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá cobertura médica
e psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo médico da empresa e do convênio saúde,
cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula
15a.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO

Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente preenchidos, ao empregado
demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na legislação pertinente, a empresa sera
responsável pelo pagamento das quotas do Seguro Desemprego a que fizer jus o ex-empregado.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

0 vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao piso mensal de
R$ 678,30 (correspondente a multiplicação do valor hora do piso salarial da categoria, para jornada de 220 horas,
ou seja, de R$ 7,62 por 8 horas diárias normais multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados no
ano calendário), acrescido do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas
normais e DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os
valores de R$ 564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 8a diária), mais R$
108,60 de remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais — art. 71. Parágrafo 4° (CLT), e
mais R$ 94,12 a titulo de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então,
uma remuneração mensal de R$ 1.667,35.

,
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Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a discriminação dos
títulos e valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e CTPS,
observado o par. único do art. 464 da CLT;

Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos), pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante contrato de trabalho, para
que os mesmos desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas diárias, nos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos. No regime de trabalho SIN (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica
pactuada, estabelecida e legitimada a jornada de trabalho de 12 (doze) horas;

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo trabalhador na escala
disposta na cláusula 5a quando em atividades superiores a média de 9,5 dias de trabalho-mês, não acarretará o
pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais dias compensam-se em meses que o labor dos
trabalhadores é inferior a média descrita anteriormente.

Parágrafo Quarto: 0 regime SDF não exclui a possibilidade do vigilante vir a cumprir cobertura de outras
escalas, ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim cumpridas como extras.

Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do presente regime, os
trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais remunerados nos domingos, nem usufruir
folgas nos feriados, sendo que tais descansos serão compensados com as folgas decorrentes da semana, não
acarretando, portanto, pagamento das horas em dobro ou horas extras a 1003'o.

Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados "feriados" ponte, conforme a tradição e
prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos proporcionais estabelecidos na cláusula 3a,
não se considerando tal situação como horas extraordinárias.

Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá o determinado
correspondente ao disposto:

I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes;

II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas;

III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas.

Parágrafo Oitavo: 0 empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) faltas injustificadas
ao longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ

Recomenda-se as empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos.

Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal no 7102/83, inclusive
pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu exercício pelo Departamento da Policia
Federal, entre outras disposições normativas, fixam as categorias que, aos fins das cotas dos portadores de
deficiência e menores aprendizes, serão considerados os empregos concedidos pela empresa no setor
administrativo, excluído assim o operacional.

MAO-DE-OBRA FEMININA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES

As empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão funcional.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS
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Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado e as comissões,
se existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração.

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em postos de serviços
em raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser submetidas à assistência deste.

Faculta-se ás empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados lotados em postos de
serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo de serviço superior a um ano.

Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo
estabelecido em lei.

Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento das quantias
liquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao empregado à razão de 2% (dois por
cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) dias, não se admitindo juros capitalizados.

Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo empregado, em caso de
deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o recebimento dos haveres
rescisórios.

Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à remuneração das férias
proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os que tenham sido despedidos por justa causa.

Parágrafo auarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma (se indenizado ou
trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela lei.

Parágrafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente fazer constar, na
comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não o fazendo, não poder alegá-la em
Juizo, presumindo-se injusta a despedida.

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO

0 empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado sem justa causa,
terá garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

CLAUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO

É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso. Após, é livre o exercício profissional,
sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os certificados de formação de vigilantes
após os devidos registros.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA

As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de móveis e transportes de
dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a mudança de domicilio do empregado,
desde que a transferência ocorra por iniciativa do empregador ou por mútuo entendimento entre as partes.
Parágrafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e
cinco por cento), na forma da lei.

RELAÇÕES DE TRABALHO — CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em favor da categoria profissional, com o valor
de R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do fundo de qualificação profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados da empresa na
base territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNPJ do mês anterior ao do pagamento) será quitado
até o dia 15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,75 a Federação e R$ 11,25 a entidade sindical da
respectiva base.

PARÁGRAFO SEGUNDO — As empresas enviarão à Federação os CAGEDs relativos ao mês anterior ao da
contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente a base territorial, conforme a
informação do CAGED.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, no caso
de descumprimento do previsto na presente cláusula.

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO

CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e indenização adicional (Lei no
6708/79), na hipotese do término do contrato de prestação de serviços, pelo atingimento do seu prazo, quando o
seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações: pré-aposentadoria: para o empregado que,
comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro anos de contribuição
previdenciária e um ano de serviço na empresa, será garantido o emprego até a data que completar trinta anos
da referida contribuição para aposentadoria proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para
aposentadoria integral. A comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias
após o implemento dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula;

JORNADA DE TRABALHO - DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA

A1/4 face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante
ajuste entre empregado e empregador.
Parágrafo Único: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser considerado o
salário e o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo que o intervalo pode ser
usufruído no local de trabalho e deverá assim ser feito quando do trabalho considerado em horário noturno, para
preservar a incolumidade física do trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO TRABALHO

Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, sera considerado como horário de inicio da
jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer à central, sede da empresa, ou local por ela
determinado para que ele se apresente.

Parágrafo Único: Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adotar quaisquer
sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remoto e telematico, que deverão
registrar os horários de inicio e término do trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimentar.

http://www3 .mte.gov .br/s istemas/mediador/Resumo/ResumoV isual izar?nrSo 1 le itae

Ii t

27/02/2018 ‘kÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.15,luizfernando)  pag. 639 de 1732



Mediador - Extrato Convenção Coletiva Página 10 de 16

CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA

Fica facultada as partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas às condições
legais e as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese prevista na cláusula 37, pois
objeto de tratamento normativo especifico, regulando o regime de 12x36).
I - o horário de compensação, compreendendo horário de inicio, término e intervalo, deverá estar previsto em
acordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, neste caso homologado pelo Sindicato
dos empregados;
II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a jornada;
III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no máximo, observada a
carga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas;
IV — fica possibilitada adoção da denominada "semana espanhola", que alterna a prestação de 48 horas em uma
semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e empregador e desde que não se
ultrapasse a jornada diária de 10 horas;
V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 e 71, da CLT,
somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas consecutivas de descanso;
VI — pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a empresa autorizada a
ajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 59, da CLT.
VII — considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e a proibição de seu
uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos, observado o limite diário
de vinte minutos;
VIII — a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante que não
comparece para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal hipótese desnature qualquer
regime de compensação de horas estabelecido no presente instrumento;
IX — aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles de ponto dos
respectivos vigilantes e boletim de ocorrência especifico por eles também assinados, restrito ao mesmo posto de
trabalho.

CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36

As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação expressa das categorias
por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal, resolvem pactuar
o regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes
armados, desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho
por 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presente
instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) no regime aqui
estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não será devido o pagamento de hora extra,
inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas semanais, ã face da compensação; d) em face
do presente instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 — ainda que cumprido em horário noturno
a hora será considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo.
Parágrafo único: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas categorias, e com
apoio no art. 7°, incisos VI e MI, da Constituição Federal, deliberam, quanto ao regrado na alínea "d", da
presente cláusula, que se submetem .6 decisão judicial proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já com
trânsito em julgado.

FERIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FERIAS E LICENÇAS

CLAUSULA TRIGÉSIMA NONA - FERIAS

A concessão de férias sera participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta
recibo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

dias, mediante
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CLAUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando assim exigido pela
legislação.

UNIFORME

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME

Em caso de exigência de uniforme, o custo deste sera de responsabilidade do empregador, obrigando-se o
empregado a devolvê-lo no estado em que se encontrar, no momento da rescisão do contrato.
Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas camisas e duas
calças.
Parágrafo segundo: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a cada trabalhador
obrigado a usar uniforme.
Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do tecido utilizado.

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, cópias das comunicações de
acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT.

RELAÇÕES SINDICAIS
REPRESENTANTE SINDICAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA
EMPRESA

Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 14 (catorze) dias,
sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos seus salários, para que possam
comparecer em assembleias, congressos, cursos e negociações coletivas da categoria, desde que haja
comunicação prévia.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e suplentes das
diretorias de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta
e duas) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS

As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de empregados,
mediante autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, para a entidade sindical
beneficiada, no primeiro dia ail após o pagamento do salário.
Parágrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação profissional de
empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da mensalidade, em folha de pagamento, bem
como dos empregados desligados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do pagamento do salário.
Parágrafo segundo: a empresa que fiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à entidade
sindical com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma antecipada, por remessa postal, a fim
de que o valor devido seja recepcionado até o prazo acima pactuado.
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 300/ (trinta por cento) do valor devido, no caso da empresa não
observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula.
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CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Na forma da CLT (artigo 513, letra "e") e para assegurar a unidade jurídica do presente instrumento, retribuir o
empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as atividades sindicais e cumprir determinação
expressa da categoria, tomada em AGEs, as empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive
administrativos, em favor dos Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a
6% (seis por cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0% cada uma para as bases territoriais de
Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá, sendo a la em
maio e a 20 em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na forma do precedente 74 do TST, sendo o
mesmo exercido de forma individual.
Paraarafo Drimeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a data limite
legalmente prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto aqui tratado.
Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, a cópia das guias
de recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição.
Parágrafo terceiro: sera devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente instrumento,
ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical até o 5° dia útil do mês subsequente
ao do desconto, desde que não haja feito a contribuição no emprego anterior.
Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e adicional de
periculosidade de 30% no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL

As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor equivalente a quatro
pisos salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. 0 valor deverá ser recolhido até o 5° dia ail de
abril/2018, mediante guias próprias a serem fornecidas pela entidade sindical patronal. Aplica-se o contido no
parágrafo 4° da cláusula 45 para efeitos da contribuição aqui especificada.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL

As empresas de Segurança Privada do Estado Parana deverão recolher a Contribuição Confederativa Patronal,
consoante a norma do inciso IV, do artigo 8°, da Constituição Federal e demais legislação aplicável à matéria,
inclusive decisão da assembleia geral da categoria econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da
FENAVIST — Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da
empresa de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado
pela ficha de atualização encaminhada ao DPF, sera: 0 resultado da multiplicação do número de vigilantes por
R$ 12,00 (doze reais), sendo que o valor encontrado devera ser pago em parcelas, com vencimento em 30/07/18,
30/08/18, 30/09/18 e 30/10/18, ou primeiro dia útil subsequente.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de referência da
contribuição, a cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical — GRCS quitada.

Parágrafo único: 0 Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas que não
comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do encaminhamento da copia da guia GRCS, ate o
15° dia útil do mês subsequente ao vencimento.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS

As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, prevalecerão sobre a
presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser
adotada sera a que for mais benéfica ao trabalhador.

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS

Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma comissão composta
por 01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores, atuando na
base territorial estadual, para acompanhamento de eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e
seus empregados, objetivando a sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas
associadas ao SINDESP.
Parágrafo primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de trabalhadores conveniente
comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais
diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o
preceito estabelecido no enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias.
Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias da presente
convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e regularmente depositado e
registrado na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob n0 46212.009388/00-01, pelo tempo de vigência da presente CCT. No
prazo de 30 dias, as partes fixarão o local, dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente
entre as entidades sindicais em instrumento especifico.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES

Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do prejudicado, pelo
descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (tit), 04 (quatro), 20 (vinte), 41 (quarenta e um) e 45
(quarenta e cinco), a partir de 10.02.2018. Especificamente para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos
salariais do vigilante nela tratado. As demais cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso
de descumprimento, fica instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do
empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja comunicação ao
empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas regularizações em caso de ainda
estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, possibilitando a regularização.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS

Por ocasião da entrega da RATS, as empresas enviarão copia ao Sindicato dos empregados. Ainda, a cada três
meses, contados de 10.02.2018, as empresas enviarão copia da comunicação a que se refere o parágrafo único
do art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o
5° dia após o prazo legal àquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas
também comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil acesso aos
trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, desde que
autorizados pelas empresas.
Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus representados,
empregados e empregadores.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS

As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, contado a partir de
01.02.2018, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre as seguintes questões, objetivando
inseri-las em acordo coletivo de trabalho: a) alteração da redação da cláusula 37 da pr ente CCT para inclusão
da carga horária de 192 horas mensais; b) inclusão de clausula prevendo a concessan de férias em dois períodos <2(24-
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em casos excepcionais na forma da lei; c) redução da multa por despedida imohvada do FGTS, nos casos de
perda do contrato pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto
de serviço, com garantia de emprego por no minimo 90 dias; d) obrigação patronal de arcar com a sua cota-parte
no "convênio saúde", tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu trabalhador; e)
estabelecimento do regime especial de trabalho de 5a a sábado e feriados em estabelecimento noturnos, nos
moldes do já preexistente regime SDF; f) trabalho intermitente referido na Lei no 13.467/17 e Medida Provisória
n° 808/17.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS

0 Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do
Parana, conforme Portaria n° 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantém a Câmara Técnica de
Regulação dos Serviços Terceirizáveis, que disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive
as obrigações decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de
segurança privada no Estado do Parana. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam
públicas ou privadas, deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo órgão referido na
Portaria 37/2004 do Ministério do Trabalho e Emprego.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE

As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos pela administração
pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo sindicato patronal e sindicato laboral,
conforme base territorial.
Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com antecedência e no ato do
seu requerimento, sua regularidade no que tange às contribuições sindicais, cabendo às entidades sindicais a
expedição do documento em até 48 horas do protocolo.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO

A face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no MTE em
15/02/2017 sob no 46212.002116/2017-45.

JOAO SOARES
PRESIDENTE

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA

JOAO SOARES
PRESIDENTE

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA ESC ARMADA AG
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA
PRESIDENTE

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES,
SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO

JOSE NILSON RIBEIRO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA

,
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ADALBERTO ALVES PEREIRA
PRESIDENTE

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORO, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E SIMILARES DE
UMR E REGIAO

JOSE MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MOA

EDSON DAVID COELHO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS
PRESIDENTE

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E SEGURANCA
ORGANICA DE FOZ DO IGUACU

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO

ORLANDO LUIZ DE FREITAS
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SER VICOS ORGANICOS DE
SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO

Anexo (PDF)

Anexo (PDF)

Anexo (PDF)

Anexo (PDF)

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO
PRESIDENTE

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA

ANEXOS
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA

ANEXO II - ATA CASCAVEL

ANEXO III - ATA PONTA GROSSA

ANEXO IV - ATA UMUARAMA

ANEXO V - ATA MARINGA

• -_----,
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Anexo (PDF)

Anexo (PDF)

Anexo (PDF)

Anexo (PDF)

ANEXO VI - ATA PARANAGUÁ

ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU

ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO

ANEXO IX - ATA LONDRINA

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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VIGILANCIA

PROPOSTA COMERCIAL

Câmara Municipal de Londrina.

Ref. 01/2019.

VIGILANCIA ARMADA

POSTO ESPECIFICAÇA0 DO POSTO Quantidade
de Vigilantes
por Posto

VLR
UNITARIO
POR
VIGILANTE

VALOR
MENSAL

VIGILANCIA - 8 HORAS/DIA, 3 5.428.81 R$
das 8h as 12h e das 14h as 18h,
de segunda a sexta-feira

16.286,44

VIGILANCIA - 8 HORAS/DIA, 3 5.428,81 R$
das 12 as 20h de segunda a
sexta-feira

16.286,44

VIGILANCIA - 12 horas diurnas, 2 5.822,59 R$
das 8h as 20h, de segunda a
domingo, em turnos 12x36 horas

11.645,18

VIGILANCIA - 12 horas noturnas 2 6.329,58 R$
das 20h as 08h, de segunda a
domingo, em turnos 12x36 horas

12.659,17

VALOR MENSAL (cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e R$
vinte e do's centavos) 56.877,22

VALOR ANUAL Seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis R$
reais e sessenta e sete centavos) 682.526,67

A) Preço mensal dos serviços, já inclusos todos os custos com salários,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, patronais, tributárias, seguro
de acidente de trabalho, seguro de vida, tiquete-refeição, vale-transporte,
décimo terceiro salário, férias, FGTS, indenizações, fiscalização, taxa de
administração, lucro, todos e quaisquer tributos e todas as demais despesas
diretas e indiretas, necessárias á execução dos serviços.

B) Forma/Condição de Pagamento: Conforme Edital de Pregão N° 01/2019

C) A proposta comercial se embasou sua elaboração na Convenção Coletiva
N° PR000491/2018 do sindicato dos vigilante de Londrina;
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D) 0 objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para atender às
necessidades da Câmara Municipal de Londrina.

E) Validade da Proposta: 90 dias.

Londrina, 16 de Janeiro de 2019

7

PROSIGA VIGILANCIkE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ N'06.297.793/0001 -39

RUA GUILHERME DA MOTA CORREIA, 3399, JARDIM SHANGRILA - A,
CEP: 86.070-460 - LONDRINA — PR Fone (43) 3028-2121

E-mail: contratos@prosigavigilancia.com.br
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VIGILANCIA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa PROSIGA - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA,
pessoa juridica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.297.793/0001-39,
para fins de participação no Pregão Presencial n°01/2019 realizado pela Camara
Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°,
inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°.
01/2019 e seus Anexos.

Londrina 14 de janeiro de 2019.
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N e: Rafael Augusto Teixeira Ribeiro
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VIGILÂNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA 0 CORRETO DIMENSIONAMENTO DA

PROPOSTA

A empresa PROSIGA - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 06.297.793/0001-39,
declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara
Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto
dimensionamento da proposta para a prestação de serviços de vigilância
patrimonial, conforme previsto no Edital de Pregão Presencial n°. 01/2019.
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f b c o m /p ros igavigila n cia

VIGILÂNCIA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
.Vigilância —8 horas/dia, das 8h as 12h e das 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra
I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salado Normativo da Categoria Profissional

I 4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual)
I 5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Modulo 1 — Composição da Remuneração
1 [Composição da Remuneração
A Saldrio-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Modulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13' (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias
2.1 113° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
A 13° (décimo terceiro) Salário
B Ferias e Adicional de Férias

Total

igilancia Pattimonia
I 5173-30 I

1.677,00 E
Vigilancia

01/02/2018

Valor (R$) '
1.677,00

503,10
0,00
0,00
0,00

2.180,101

Valor (R$)
8,33% 181,68
2,78%1 60,561

11,11%1 242,23

1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhara durante as férias deste esta alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 7,50% 60,56
C SAT 3,51% 85,02
D SESC ou SESI 1,50% 36,34 '
E SENAI — SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H 'POTS 8,00% 193,79-

Total 37,31% 903,77
Noras 
I — Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submodulo 2.1.

Submódulo Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários

Transporte
B A ux ilio-Re fe ição/Alimentação
C Assistência Médica e Familiar
D Seguro de Vida

4,25
28,4

_

Valor (R$)
86,38

499,84
86.32
6.56
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VIGIL ANCIA
Total

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

679,10

,Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (RS).2
2.1 130 (décimo terceiro) Saldrio, Ferias e Adicional dc Ferias 242,23
2.2 'GPS, FGTS e outras contribuições 903,77
2.3 Mensais e Diários 679,10,Beneficios

Total 1.825,11

Módulo 3- Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual ((VG) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 10,09

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37

Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,73% 15,82

Trabalhado
Multa do FM'S e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70

Total 7,55% 176,17
Notas.
1 - Base de cálculo das Letras A, B e C. soma dos Módulos I e 2.1.
2 Base de caluclo das Letras D, [e I', sorna do Modulo I .

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 de Ausências Legais Percentual WO 1 Valor (14$). Substituto
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais1 -
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade

0,27%
0,02%

5,97
0,45

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17,
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,36% 73,30

Total 12,37% 269,78
Votas:
I Base de calculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2- Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

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

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Módulos- Insumos Diversos
5 Insumo Diversos
A

C

Uni formes
Materiais
Equipamentos
Coletes

Total

Total

Módulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro

0.00%
Valor (R$)

0,00
0,00 , /

Valor (RS)
269,78

0,00
269,78

Valor (R$)
28.00
2.50
4,5

12,00
47,00,

4(

/7 I
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Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos
Lucro
.fributos
C.1. Tributos fedcrais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

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

A Modulo 1 - Composição da Remuneração
B Modulo 2- Encargos e Benefícios Anuais. Mensais e Diários
C Modulo 3 Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 Insumo Diversos

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

Valor total por empregado

www.prosigavigilancia.com.br
fb.com/prosigavigilancia

Percentual (%) Valor (R$)
5,00% 224,91
5,00% 236,15,
8,65% 469,59
3,65% 198,15
0,00% 0,00
5,00% 271,44

18,65% 930,6&
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Valor (R$)
2.180,10
1.825,11

176,17
269,78

47,00
4.498,16

930.65'
5.428,81 1
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PROSIGA
VIGILANCIA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
Licitação n": 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância —8 horas/dia, das 11:30 as 20h, de segunda a sexta-feira.
I. MODELOS
Mao de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 'Tipo de serviço (mesmo serviço corn características distintas)
2 IClassificação Brasileira de Ocupações (CB0)
3 'Salário Normativo da Categoria Profissional
4 'Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 'Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
O Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Modulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias_
2.1 ,13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
A 13° (décimo terceiro) Salário
B Ferias e Adicional de Ferias

Total

www.prosigavigilancia.com.br
fb.corn/prosigavigilancia

106.297.793/0001-P
PROSIGA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

PATRIMONIAL LIDA- EPP
hIJA GUILHERME DA MOIA CORREIA, 3399

SHANGRI-LA "AC CEP 86070-460
LONDR1NA - PR _al

Vigilancia Patrimonial
5173-80
1.677,00

Vigilancia
01/02/2018

Valor (R$)
1.677,00

503,10 ]
0,00 ,
0,00
0,00

2.180,10

Valor (R$)
181,68
60,56

242,23
Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de ferias. 0 pagamento do salário
colaborador que trabalhará durante as ferias deste esta alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (CPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições,
2.2 ,GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (°/0) : Valor (R$)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 3,51% 85,02
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI—SENAC 1,00% 24,22

SEBRAE 0,60% 14,53
6.3 INCRA 0,20% _ 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

Total 37,31% 903,77
\ otas:

1 - Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A Transporte
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C Assistência Médica e Familiar
D Seguro de Vida

43 . 3028 2121 . Rua Guilherme da Mota Co 9 . Jd Shangila A

Valor (R$) '
86,38

499,84
86,32

6,56

Londrina, PR CEP 86070-460 '1-
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Total

Quadro-Resumo do Modulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 {Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias
2.2 GPS, FG rs c outras contribuições
2.3 Beneficios Mensais e Diários

Total

Módulo 3 — Provisfio para Rescisão

www.prosigavigilancia.com.br
fb.com/prosigavigilancia

679,10

Valor (RS)
242,23
903,77
679,10

1.825,11

3 'Provisão para Rescisão I Percentual (%) ' Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS. FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,73% 15,82

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70

Total 7,55% 176,17
Notas:
I — Base de cálculo das Letras A, B e C. soma dos Módulos 1 e 2.1.
2— Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual WO Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47'
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,36% 73,30

Total 12,37% 269,78
Notas:
I — Base de cálculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2— Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 ICusto de Reposição do Profissional Ausente

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 , Substituto na Intrajornada

Total

Módulos— lnsumos Diversos
5 'Insumo Diversos

: A Uniformes
: B Materiais
I C Equipamentos

D Coletes
Total

Modulo 6— Custos Indiretos, Tributos e L

0,00%
Valor (RS)

0.00 /
0,00 (,

Valor (RS)
269,78

0,00
269,78

Valor (R$)
28,00
2,50
4,50

12,00
_ 47,00
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6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro _Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 5,00% 224,91
B Lucro 5,00%_ 236,15
C Tributos 8,65% 469,59

C.1. Tributos Federais (especificar) 3,65% 198,15
Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00

C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 271,44
Total 18,65% 930,65

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

A Modulo I — Composição da Remuneração
B Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão
D Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 — Insulin) Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)
F Modulo 6— Custos Indiretos. Tributos e Lucro

Valor total por empregado

Valor (R$)
2.180,10
1.825,11

176,17
269,78

47,00
4.498,16

930,65
5.428,81
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PROSIGA
VIGIL ANCIA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

NI' do Processo: 62/2018
Licitação re: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 12 horas diurnas, das 8 As 20h, de segunda a domingo, em turnos de I2x36 horas
1. MÓDULOS
Mho de obra
Maio de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Modulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Intrajornada

Total

Modulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13" (décimo terceiro) SaIfirio, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
A 130 (décimo terceiro) Salário
B Férias c Adicional de Férias

Total _

www.prosigavigilancia.com.br
fb.com/prosigavigilancia

T6.297.793/0001-3131
PROSIGA VIGILANCIA E SEGURANÇA

PATRIMONIAL LIDA - EPP
RUA GUILHERME DA MOTA CORREIA, 3399

JD. SHANGRI-LA A - CEP 86070-460
LONDRINA -PR

/igilancia Patrimonia

8,33%,
2,78%!

11,11%

5173-30
1.677,00

Vigilancia
01/02,12018

Valor (R$)
I .677,00

503.10
0.00
0,90
0.00

222,96
2.403,06

Valor (R$)
200,26,

66,75
267,01

Notas .
— Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui e so o adicional de férias. O pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
A INSS
B Salário Educação
C 'sArr
D SESC ou SESI
E 'SENAI — SENAC:
F SEBRAE
G INCRA
H FGTS

Total
Notus:
1 -- Base de cálculo: soma do Modulo I e Subm6dulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A

C

Percentual (%)
20,00%
2.50%
3,51%
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%
8,00%

37,31%

Valor (R$)
534,01

66,75
93,72
40,05
26,70
16,02
5,34'

213,61
9949

Valor (R$)
Transporte 26,88
Auxilio-Refeição/Alimentação 499,84

: Seguro Vida 6,56,z
Assistência Médica e Familiar 2 86,32 z.

43.3028 2121 . Rua Guilherme ota Corrêa, 38-91r.—J-d Shangila A Londrina, PR CEP 86070-460
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VIGILANCIA

Total

Quadro-Resumo do Módulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 !Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 130 (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias
2.2 . _GPS. FGTS e outras contribuições
2.3 Beneficios Mensais e Diários

Total

Módulo 3 — Provisão para Rescisão

619,60

Valor (11S)
267,011
996,20'
619,6021

1.882,81 1

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)
A 'Aviso Prévio Indenizado 0,42% 11,13,
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,89'
C ,Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 116,15
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 46,73
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,73% 17,43

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,87

Total 7,5596 194,19
Notas:
I - Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de caluelo das Letras D. E e F, soma do Módulo I.

Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 200.26
B Substituto na cobertura de Ausências Levais 0,27% 6,58
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,49
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,90
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,34
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 216,57
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,36% 80,80

Total 12,37% 297,37

1 — Base de calculo: soma do Módulo I.

Subnuidulo 4.2— Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente

0,00%
Valor (R$)

0,00
0,00

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS)
4.1 Substituto nas Ausências Legais 297,37
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 297,37

Módulo 5 — lnsumos Diversos
5 Insumo Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Coletes

Total

Módulo — Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor (RS)
28,00

2.50
4,50

12,00
47,00
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6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 5,00% 241,22
B Lucro 5,00% 253,28
C Tributos 8,65% 503,65

Cl. Tributos Federais (especificar) 3,65% 212,52
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 291,13

Total 18,65% 998,16

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

A Modulo 1 — Composição da Remuneração
B .Modulo 2 --Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3— Provisão para Rescisão
D Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 — Instimo Diversos

Subtotal (A + B + C + + E)
F Modulo 6— Custos Indiretos. Tributos e Lucro

Valor total por empregado

i06 .291
e\koc,\Gp,

19310001-39'

\ G\t'ooph. 
SE.GONAC,I\

coo\E

VPILIF32,1 IC'F: CO' 
86010-40

't3L1F 

EttAtOt.a.ok 
(ON

-

I

ILOI)0S)11.

Valor (R$)
2.403,06,
1.882,81

194,19
297,37

47,00
4.824,43_

998,16
5.822,59

43 . 3028 2121 . Rua Guilherme da Mota Corrêa, 3399 . jd Shangila A Londrina, PR CEP 86070-460
•%AN
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VIGILÂNCIA

PLAN ILDA DE CUSTOS F. FORMAÇÃO DEL PRF,ÇOS

N" do Processo: 62/2018 
1õ6.297.793/0001-3-61

licitação n": 01/2019 PROSIGA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL LIDA - EPP

RUA GUILHERME DA MOTA CORREIADISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 3399
I Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h as 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

, 

I. MÓDULOS 
JD. SHANGRI-LA "A" - CEP 86070-460

L. LONDRINA- PR
Mão de obra 

 .... ..1

Mão de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) iigilancia Patrimonia
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0) 5173-30
3 I Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual) Vigilancia
5 I Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

Modulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A •Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C DSR
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Intrajornada

Total

Modulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submõdulo 2.1 — 13" (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 . 13° (decimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias
A 130 (décimo terceiro) Salário
B Ferias c Adicional de Férias

Total

16,67%
1,98

8,33%
2,78%

11,11%1

Valor (RS)
1.677,00

503,10
34,69

208,10

222,96
2.645,85

Valor (R$)
220,49

73,50
293,98 1

Notas:
I — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhara durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 CPS, FGTS e outras contribuições Percentual (°/0) Valor (R$)
A INSS 20,00% 587,97
B Salario Educação 2,50% 73,50
C SAI" 3,51% 103,19
D SESC ou SESI 1,50% 44,10
E SENAI—SENAC 1,00% 29,40
F SEBRAE 0,60% 17,64
G INCRA 0,20% 5,88
H FGTS 8,00% 235,19

Total 37,31% 1096 85
Noo.v.

- Base de cálculo: soma do Modulo I e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A Transporte
B Auxilio-Refeição/Alimentação
C . Assistência Médica e Familiar
D 'Outros (especificar) -

Valor (R$)
26,88

499,84
86,32

6,56

/ •
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Total

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

619,60

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
2.1 13" (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias 293,98
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 1.096,85
2.3 Bencticios Mensais e Diários 619,60

Total 2.010,44

Modulo 3 — Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (A) • Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 12,25
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,98
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 127,88
D Prévio Trabalhado 1,94% 51,45. Aviso
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,73% 19,19

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 2,06

Total 7,55% 213,81
Notas
I — Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 -- Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo I.

Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 220,49
B Substituto na cobertura de Auséncias Legais 0,27% 7,25
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,54
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 8,70
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,47
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 238,45
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,36% 88,97

Total 12,37% 327,41
Notas:
I Base de cálculo: soma do Módulo I.

Submódulo 4.2— Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Módulo 5— Insumos Diversos1• 5 Insumo Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Coletes

Total

Módulo 6— Custos Indiretos, Tributos e Lucro
C

0,00%
Valor (R$)

0,00
0,00

Valor (R$)
327,41

0,00
327,41

Valor (R$)
28,00

2,50
4,50

12,00
47,00
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6 , Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (/o) Valor (R$)
A Custos Indiretos 5,00% 262,21_
B Lucro 5,00% 275,34
C Tributos 8,65% 547,51

C.!. Tributos Federais (especificar) 3,65% 231,03
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 316,48

Total 8,65% 1.085,07

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

A Modulo 1 — Composição da Remuneração
B Módulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão
D Módulo 4 Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulos-- Insumo Diversos

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

Valor total por empregado

\-39
(-- --

C 06.

2\

491 
1931000 
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Valor (R$)
2.645,85
2.010,44

213,81
327,41

47,00
5.244,51
1.085,07
6.329,58,
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Indice de Custo: 0,6898

Taxa Média de 105 7121%Rotatividade: •

FAP a ser informado no SEFIP

Gravidade:
Número de Ordem de Custo: 2.054,1562

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SUB em documentos de apoio

Percentil de Ordem de Custo: 50,7453

Índice Composto: 1,1734

4q(

FO-6.297.793 / 0001-P
PROSIGAVIGlijANUA St.GURANçA

PATRIMONIAL LIDA EPP

RUA 599LtiEttM[ DA MOTA CORREIA, 3399

JD SANG'A CEP deMi0 450

LONDRIN A - PR ji
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Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência:
2019

Selecione um Estabelecimento:
06.297.793/0001-39 •

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para :

ou complete o CNPJ Raiz 06.297.793/

FAP Original - Data Calculo: 21/09/2018 - Valor do Fap 1734 •

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: PROSIGA - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL [TUA

!CNPJ Completo: 06.297.793/0001-39

Endereço: R Guilherme Da Mota Correia 3399W - Jardim Shangrpla A - Londrina - Pr

CEP: 86070-460

Inicio da Atividade: 08/06/2004

Data da última atualização na RFB na extração 08/06/2004

Informações relativas as extrações

Ano de Vigência: 2019

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2016 a 31/12/2017

Data de extração dos dados da arrecadação: 02/02/2018
Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações

Previdência Social - GFIP

Data de extração dos dados de benefícios: 03/07/2018
Origem: Sistema I:Mica de Beneficios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 25/07/2018
Ano de Referencia: 2016

Fonte: IBGE

Valor do FAP Original

FAP Original : 1,1734

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 1,1734

Dados resultantes do FAP Original

Comunicação de Acidente de Trabalho -
CAT com Óbito:

Massa Salarial: 19.919.817,07

Número Médio de Vinculos: 340,5000

6.506Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE:

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE

com todos os insumos necessários ao
calculo do FAP:

o

4.047

Data Cálculo: 21/09/2018

Data do Cálculo. 21/09/2018

Auxilio-doença por acidente de trabalho - B91: 3

Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
- 892:

Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:

Auxilio-acidente por acidente de trabalho - B94:

o

Valor Total de Benefícios Pagos: 13.741,16

Atividade económica do estabelecimento(Subclasse da CNAE -2.0):

ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA (80.11-1/01)

Atividade econômica do estabelecimento• Relação de GFIPs validas: Visualizar Relatório

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

Índice de
Freqüência:

indice de Gravidade:

8,8106

0,8811

Número de Ordem de 2.466,4178Frequencia:
Número de Ordem de 2,406,9771

Percentil de Ordem de 60
'
9347

Freqüência: 
Percentil de Ordem de 59,4656

Gravidade:
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000491/2018
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/02/2018
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR008160/2018
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.002787/2018-97
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2018

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediadort

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO
SOARES;

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n.
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES;

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n.
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES
FERREIRA;

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO;

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA;

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA;

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO;

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS;

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS;

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n.
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA
NETO;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convençâo Coletiva de Trabalho no período de 01° de evereiro de
2018 a 31 de janeiro de 2020 e a data-base da categoria em 01° de fevereiro.

,>)
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CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, corn abrangência territorial em PR.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Com vigência a partir de 10.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7°, inc. V (piso salarial
proporcional à extensão e h complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o art. 10 (vigilância armada e
desarmada) da Portaria no 387, do Ministério da Justiga-DPF, publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos
salariais, para o cumprimento da jornada legal, assim:

03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.677,00;

03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos monitorados: R$
1.677,00;

03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e sociedades esportivas,
farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e construtoras e empreendimentos
imobiliários: R$ 1.170,00;

03.4. Monitor de segurança eletrônica: R$ 1.677,00;

03.5. Segurança pessoal: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30%
do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário
igual ou superior a R$ 2.180,10;

03.6. Supervisor: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do
referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual
ou superior a R$ 2.180,10;

03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica
própria, de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que
pagar salário igual ou superior a R$ 2.096,25;

03.8. Líder: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 10% do referido
valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou
superior a R$ 1.844,70;

03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.035,50;

03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, "office-boy"): R$ 967,00;

Parágrafo primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a todos os vigilantes
que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 03.8, por força do presente instrumento
e independente do local de trabalho;

Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 será paga enquanto o vigilante estiver
exercendo as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado o seu pagamento, quando o
empregado não as estiver desempenhando ou delas tenha sido remanejado, inclusive na hipótese de retorno
função de origem;

Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor extensão e
complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a titulo eventual por substituição, a sua alocação em postos de
trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos da categoria sugerem as empresas a
preferência à contratação de vigilantes acima de 40 anos.

Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam contrato de trabalho com
empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo sindicato patronal que subscreve o
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presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção
do salário do vigilante acrescido de 50°k (cinquenta por cento).

Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, seminários, shows,
campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), receberá o valor da hora normal,
relativamente as 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a
tiver cumprido. 0 trabalho em eventos não descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto
no presente instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
A face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre negociação (art. 70
incisos V, VI e da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2018, o reajuste total de 2,80% a incidir, nas
proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas seguintes:
a) 1,87% indice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base anterior e aos
salários não superiores a R$ 3.010,00;
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na alinea "c" da clausula
13, representando o reajuste de 7,58%;
c) R$ 151,000 valor do convênio saúde, representando reajuste de 2,02%;

Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção salarial sera
proporcional ao número de meses trabalhados.
Parágrafo segundo: as empresas é facultada a compensação de todos os reajustes concedidos, no período,
sejam os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles ressalvados na referida Instrução Normativa
01(TST.
Parágrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários dos empregados
abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018.
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, sera aplicado o reajuste do item "a"
supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder.

PAGAMENTO DE SALÁRIO — FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO

0 pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela empregadora
mediante cheque, desde que este seja passivel de pronta e instantânea compensação.

CLAUSULA SEXTA - MORA SALARIAL

Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida por lei, sob a pena
de paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 90 (noventa)
dias, não se admitindo juros capitalizados, alem das demais sanções legais.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CALCULO

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Sera fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a discriminação das
verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao FGTS, observado o parágrafo único
do artigo 464 da CLT.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13° SALÁRIO

CLAUSULA OITAVA -ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO
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As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que o requeiram, na
forma e tempo legais.

CLÁUSULA NONA - 13° SALÁRIO

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, aprazando-se, então,
como data limite 12.12.2018, ficando certo que a presente fixação não colide com o estabelecido na cláusula 8a.

ADICIONAL NOTURNO

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO

0 trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo
de 20% sobre a hora diurna.
Parágrafo primeiro: considerar-se-á noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia
seguinte.

OUTROS ADICIONAIS

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS

Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade na forma e
limites da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os percentuais incidirão sobre o salário-base e o
salário mínimo legal, respectivamente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO

Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, a empregadora,
equivalente a, no minim, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador.
Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois integralmente suportado
pelo empregado que o desejar, será obtida via acordo coletivo de trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato
dos empregados e a empresa interessada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de
registro e depósito da presente convenção coletiva de trabalho.
Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado sera equivalente a 50°/e do salário do trabalhador.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituido o vale alimentação mediante as condições
explicitadas na presente clausula:
a) o beneficio não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para qualquer fim,
direto ou indireto, decorrente da relação de emprego;
b) é expressamente assegurado á empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo efetivo, na forma da
legislação do PAT;
c) o valor individual é fixado em R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos);
d) a empresa fornecera um vale por dia efetivamente trabalhado;
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, iniciando-se, então,
quando do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018;
t) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja percebendo alimentação,
seja fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por vales ou hquetes. No caso de
fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o desconto ficará limitado à metade do previsto na
alínea "b".
Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, sera possível a substituição do
vale alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições previstas na presente cláusula,
exceto a data de entrega que passará a ser entre os dias 15 e 18 do mês.
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o trabalhador, a empresa
fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela referente ao vale aqui especificado, sendo que tal
beneficio é de caráter indenizatório.
Parágrafo terceiro: na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui tratado é fixado em
R$ 16,00 (dezesseis reais) àquele que cumprir, na referida atividade, jornada de até 04 horas.

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao... 27/02/2018Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.16,luizfernando)  pag. 671 de 1732



Mediador - Extrato Convenção Coletiva Página 5 de 16

AUXILIO EDUCAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE

0 empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá sua falta
abonada pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas.

AUXILIO SAÚDE

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÊNIO SAÚDE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta
e um reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais
e sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando expressamente autorizado
o desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conforme
respectivas bases territoriais, visando a assistência médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios.
Quando o empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela
empresa, no mês seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com
a correspondente diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o beneficio aqui disposto não tem
natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.
Parágrafo primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 60 dia útil de cada
mês subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem fornecidas pelos sindicatos,
conforme respectivas bases territoriais.
Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5°/o (cinco por cento) do piso salarial de vigilante,
por mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente cláusula.
Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias à inscrição dos novos
admitidos, visando o início do fornecimento dos serviços médico-ambulatoriais, previstos na presente cláusula.
Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, previsto na
presente cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que tal importe em alteração
contratual, ou continuar no plano pré-existente observados os limites máximos de desconto aqui tratados.
Parágrafo Quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, cabendo ao
mesmo, se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o seu sindicato de classe. A exclusão só
se concretizará após a liquidação de eventuais débitos do trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a
data do seu requerimento de exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato ã empresa empregadora.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXILIO FUNERAL

A empresa concederá, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim declarados perante a
Previdência Social, um auxilio funeral, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, beneficio este sem qualquer
natureza salarial.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE

As entidades convenentes mantêm o beneficio instituído através do instrumento depositado e registrado no MTE-
DRT-PR, em 15.03.2010, sob n° MR000491/2010, regulador da assistência por morte ou incapacidade,
atualizando-o por termo aditivo.

AUXILIO CRECHE

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da
CLT, ou prestar auxilio creche, sem natureza salarial, na forma da norma respectiva.
Parágrafo primeiro: em caso de auxilio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.02.18, em R$ 263,00
(duzentos e sessenta e três reais) sofrendo correção, a partir de então, na mesma forma atribuída ao salário da
beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o beneficio será estendido ao filho até atingimento da idade de
um ano.
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SEGURO DE VIDA

CLAUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE

Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente (Resolução CNSP
05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um seguro mantido pela empregadora
no mesmo valor.
Parágrafo Calico: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, não será permitido
o desconto do mesmo no salário dos seus empregados.

OUTROS AUXÍLIOS

CLAUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS

Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado.
Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do término de
validade do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado dispensado.
Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de dispensa por justa
causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela empregadora.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS

Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO

As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em inquérito criminal
ou responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções e na defesa do patrimônio do
empregador ou de seus clientes, salvo se comprovadamente houver negligência do empregado no exercício de
suas funções.
Parágrafo Calico: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá cobertura médica
e psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo medico da empresa e do convênio saúde,
cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula
15a.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO

Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente preenchidos, ao empregado
demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na legislação pertinente, a empresa será
responsável pelo pagamento das quotas do Seguro Desemprego a que fizer jus o ex-empregado.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

0 vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao piso mensal de
R$ 678,30 (correspondente à multiplicação do valor hora do piso salarial da categoria, para jornada de 220 horas,
ou seja, de R$ 7,62 por 8 horas diárias normais multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados no
ano calendário), acrescido do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas
normais e DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os
valores de R$ 564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 8a diária), mais R$
108,60 de remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais — art. 71. Parágrafo 40 (CLT), e
mais R$ 94,12 a titulo de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então,
uma remuneração mensal de R$ 1.667,35.
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Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a discriminação dos
títulos e valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e CTPS,
observado o par. único do art. 464 da CLT;

Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos), pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante contrato de trabalho, para
que os mesmos desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas diárias, nos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos. No regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica
pactuada, estabelecida e legitimada a jornada de trabalho de 12 (doze) horas;

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo trabalhador na escala
disposta na cláusula 5a quando em atividades superiores a média de 9,5 dias de trabalho-mês, não acarretará o
pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais dias compensam-se em meses que o labor dos
trabalhadores é inferior à média descrita anteriormente.

Parágrafo Quarto: 0 regime SDF não exclui a possibilidade do vigilante vir a cumprir cobertura de outras
escalas, ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim cumpridas como extras.

Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do presente regime, os
trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais remunerados nos domingos, nem usufruir
folgas nos feriados, sendo que tais descansos serão compensados com as folgas decorrentes da semana, não
acarretando, portanto, pagamento das horas em dobro ou horas extras a 100%.

Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados "feriados" ponte, conforme a tradição e
prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos proporcionais estabelecidos na cláusula 30,
não se considerando tal situação como horas extraordinárias.

Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá o determinado
correspondente ao disposto:

I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes;

II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas;

111- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas.

Parágrafo Oitavo: 0 empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) faltas injustificadas
ao longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ

Recomenda-se às empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos.

Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal no 7102/83, inclusive
pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu exercício pelo Departamento da Policia
Federal, entre outras disposições normativas, fixam as categorias que, aos fins das cotas dos portadores de
deficiência e menores aprendizes, serão considerados os empregos concedidos pela empresa no setor
administrativo, excluído assim o operacional.

MÃO-DE-OBRA FEMININA

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES

As empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão funcional.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS
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Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado e as comissões,se existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração.

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em postos de serviços
em raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laborai, deverão ser submetidas à assistência deste.

Faculta-se as empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados lotados em postos de
serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo de serviço superior a um ano.

Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo
estabelecido em lei.

Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento das quantias
liquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao empregado à razão de 2% (dois por
cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) dias, não se admitindo juros capitalizados.

Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo empregado, em caso de
deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o recebimento dos haveres
rescisórios.

Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito a remuneração das ferias
proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os que tenham sido despedidos por justa causa.

Parágrafo quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma (se indenizado ou
trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela lei.

Parágrafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente fazer constar, na
comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não o fazendo, não poder alega-la em
Juizo, presumindo-se injusta a despedida.

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO

0 empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado sem justa causa,
terá garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

CLAUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO

É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso. Após, é livre o exercício profissional,
sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os certificados de formação de vigilantes
após os devidos registros.

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA -TRANSFERÊNCIA

As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de moveis e transportes de
dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a mudança de domicilio do empregado,
desde que a transferência ocorra por iniciativa do empregador ou por mútuo entendimento entre as partes.
Parágrafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e
cinco por cento), na forma da lei.

RELAÇÕES DE TRABALHO — CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em favor da categoria profissional, com o valor
de R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado a formação do fundo de qualificação profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados da empresa na
base territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNPJ do mês anterior ao do pagamento) sera quitado
até o dia 15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,75 a Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da
respectiva base.

PARÁGRAFO SEGUNDO — As empresas enviarão à Federação os CAGEDs relativos ao mês anterior ao da
contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente à base territorial, conforme a
informação do CAGED.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, no caso
de descumprimento do previsto na presente cláusula.

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO

CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e indenização adicional (Lei no
6708/79), na hipótese do término do contrato de prestação de serviços, pelo atingimento do seu prazo, quando o
seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações: pré-aposentadoria: para o empregado que,
comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro anos de contribuição
previdenciária e um ano de serviço na empresa, sera garantido o emprego até a data que completar trinta anos
da referida contribuição para aposentadoria proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para
aposentadoria integral. A comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias
após o implemento dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula;

JORNADA DE TRABALHO - DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
INTERVALOS PARA DESCANSO

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA

A1/4 face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante
ajuste entre empregado e empregador.
Parágrafo único: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser considerado o
salário e o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo que o intervalo pode ser
usufruído no local de trabalho e deverá assim ser feito quando do trabalho considerado em horário noturno, para
preservar a incolumidade física do trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INICIO DO TRABALHO

Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, sera considerado como horário de inicio da
jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer a central, sede da empresa, ou local por ela
determinado para que ele se apresente.

Parágrafo Único: Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adotar quaisquer
sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remoto e telemático, que deverão
registrar os horários de inicio e término do trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimentar.
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CLAUSULA TRIGÉSIMA SETIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA

Fica facultada as partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas as condiçõeslegais e as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese prevista na cláusula 37a, poisobjeto de tratamento normativo específico, regulando o regime de 12x36).
I - o horário de compensação, compreendendo horário de inicio, término e intervalo, deverá estar previsto emacordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, neste caso homologado pelo Sindicatodos empregados;
II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a jornada;
III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no máximo, observada acarga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas;
IV — fica possibilitada adoção da denominada "semana espanhola", que alterna a prestação de 48 horas em uma
semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e empregador e desde que não seultrapasse a jornada diária de 10 horas;
V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 e 71, da CLT,somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas consecutivas de descanso;VI — pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a empresa autorizada aajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 59, da CLT.
VII — considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e a proibição de seu
uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos, observado o limite diáriode vinte minutos;
VIII — a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante que não
comparece para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal hipótese desnature qualquer
regime de compensação de horas estabelecido no presente instrumento;
IX — aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles de ponto dos
respectivos vigilantes e boletim de ocorrência especifico por eles também assinados, restrito ao mesmo posto de
trabalho.

CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36

As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação expressa das categoriaspor elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal, resolvem pactuaro regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes
armados, desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho
por 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presente
instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) no regime aqui
estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não sera devido o pagamento de hora extra,
inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas semanais, à face da compensação; d) em face
do presente instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 — ainda que cumprido em horário noturno —,a hora será considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo.
Parágrafo Calico: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas categorias, e com
apoio no art. 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, quanto ao regrado na alínea "d", da
presente cláusula, que se submetem à decisão judicial proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já com
trânsito em julgado.

FERIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FERIAS E LICENÇAS

CLAUSULA TRIGÉSIMA NONA - FERIAS

A concessão de férias sera participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta dias, medianterecibo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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CLAUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando assim exigido pela
legislação.

UNIFORME

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME

Em caso de exigência de uniforme, o custo deste sera de responsabilidade do empregador, obrigando-se o
empregado a devolvê-lo no estado em que se encontrar, no momento da rescisão do contrato.
Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas camisas e duas
calças.
Parágrafo segundo: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a cada trabalhador
obrigado a usar uniforme.
Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do tecido utilizado.

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, copias das comunicações de
acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT.

RELAÇÕES SINDICAIS
REPRESENTANTE SINDICAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA
EMPRESA

Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 14 (catorze) dias,
sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos seus salários, para que possam
comparecer em assembleias, congressos, cursos e negociações coletivas da categoria, desde que haja
comunicação prévia.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e suplentes das
diretorias de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta
e duas) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS

As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de empregados,
mediante autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, para a entidade sindical
beneficiada, no primeiro dia útil após o pagamento do salário.
Parãqrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação profissional de
empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da mensalidade, em folha de pagamento, bem
como dos empregados desligados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do pagamento do salário.
Parágrafo segundo: a empresa que tiver que remeter numerário proveniente de mensalidade a entidade
sindical com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma antecipada, por remessa postal, a fim
de que o valor devido seja recepcionado até o prazo acima pactuado.
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) do valor devido, no caso da -mpresa não
observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula.
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CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Na forma da CLT (artigo 513, letra "e") e para assegurar a unidade jurídica do presente instrumento, retribuir o
empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as atividades sindicais e cumprir determinação
expressa da categoria, tomada em AGEs, as empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive
administrativos, em favor dos Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a
6°/0 (seis por cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0°k cada uma para as bases territoriais de
Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá, sendo a la em
maio e a 2a em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na forma do precedente 74 do 1ST, sendo o
mesmo exercido de forma individual.
Parágrafo orimeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a data limite
legalmente prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto aqui tratado.
Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, a copia das guias
de recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição.
Parágrafo terceiro: será devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente instrumento,
ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical até o 5° dia útil do mês subsequente
ao do desconto, desde que não haja feito a contribuição no emprego anterior.
Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e adicional de
periculosidade de 300/0 no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL

As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor equivalente a quatro
pisos salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. 0 valor deverá ser recolhido até o 5° dia útil de
abril/2018, mediante guias próprias a serem fornecidas pela entidade sindical patronal. Aplica-se o contido no
parágrafo 4° da cláusula 45 para efeitos da contribuição aqui especificada.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL

As empresas de Segurança Privada do Estado Parana deverão recolher a Contribuição Confederativa Patronal,
consoante a norma do inciso IV, do artigo 8°, da Constituição Federal e demais legislação aplicável à matéria,
inclusive decisão da assembleia geral da categoria econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da
FENAVIST — Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da
empresa de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado
pela ficha de atualização encaminhada ao DPF, será: 0 resultado da multiplicação do número de vigilantes por
R$ 12,00 (doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago em parcelas, com vencimento em 30/07/18,
30/08/18, 30/09/18 e 30/10/18, ou primeiro dia útil subsequente.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de referência da
contribuição, a copia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical — GRCS quitada.

Parágrafo único: 0 Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas que não
comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do encaminhamento da cópia da guia GPCS, até o
15° dia ail do mês subsequente ao vencimento.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS

As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, prevalecerão sobre a
presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser
adotada sera a que for mais benéfica ao trabalhador.

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS
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CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS

Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma comissão composta
por 01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores, atuando na
base territorial estadual, para acompanhamento de eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e
seus empregados, objetivando a sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas
associadas ao SINDESP.
Parágrafo primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de trabalhadores conveniente
comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais
diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o
preceito estabelecido no enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias.
Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias da presente
convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e regularmente depositado e
registrado na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob no 46212.009388/00-01, pelo tempo de vigência da presente CCT. No
prazo de 30 dias, as partes fixarão o local, dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente
entre as entidades sindicais em instrumento especifico.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES

Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do prejudicado, pelo
descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 (vinte), 41 (quarenta e um) e 45
(quarenta e cinco), a partir de 10.02.2018. Especificamente para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos
salariais do vigilante nela tratado. As demais cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso
de descumprimento, fica instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do
empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja comunicação ao
empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas regularizações em caso de ainda
estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, possibilitando a regularização.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS

Por ocasião da entrega da RATS, as empresas enviarão cópia ao Sindicato dos empregados. Ainda, a cada três
meses, contados de 10.02.2018, as empresas enviarão cópia da comunicação a que se refere o parágrafo único
do art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o
5° dia após o prazo legal àquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas
também comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil acesso aos
trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, desde que
autorizados pelas empresas.
Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus representados,
empregados e empregadores.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS

As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, contado a partir de
01.02.2018, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre as seguintes questões, objetivando
inseri-las em acordo coletivo de trabalho: a) alteração da redação da cláusula 37 da presente CCT para inclusão
da carga horária de 192 horas mensais; b) inclusão de cláusula prevendo a concessão de ferias em dois jerlodos
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em casos excepcionais na forma da lei; c) redução da multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de
perda do contrato pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto
de serviço, com garantia de emprego por no mínimo 90 dias; d) obrigação patronal de arcar com a sua cota-parte
no "convênio saúde", tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu trabalhador; e)
estabelecimento do regime especial de trabalho de 5a a sábado e feriados em estabelecimento noturnos, nos
moldes do já preexistente regime SDF; f) trabalho intermitente referido na Lei no 13.467/17 e Medida Provisória
no 808/17.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS

0 Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do
Paraná, conforme Portaria no 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantém a Câmara Técnica de
Regulação dos Serviços Terceirizáveis, que disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive
as obrigações decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de
segurança privada no Estado do Paraná. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam
públicas ou privadas, deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo órgão referido na
Portaria 37/2004 do Ministério do Trabalho e Emprego.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE

As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos pela administração
pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo sindicato patronal e sindicato laboral,
conforme base territorial.
Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com antecedência e no ato do
seu requerimento, sua regularidade no que tange às contribuições sindicais, cabendo és entidades sindicais a
expedição do documento em até 48 horas do protocolo.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO

A face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no MTE em
15/02/2017 sob n°46212.002116/2017-45.

JOAO SOARES
PRESIDENTE

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA

JOAO SOARES
PRESIDENTE

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEC VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA ESC ARMADA AG
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGIE SIMIL DE CURITIBA E RE

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA
PRESIDENTE

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES,
SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO

JOSE NILSON RIBEIRO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA
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ADALBERTO ALVES PEREIRA
PRESIDENTE

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E SIMILARES DE
UMR E REGIAO

JOSE MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA

EDSON DAVID COELHO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS
PRESIDENTE

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E SEGURANCA
ORGANICA DE FOZ DO IGUACU

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO

ORLANDO LUIZ DE FREITAS
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS ORGANICOS DE
SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO

Anexo (Pprj

Anexol_PDF),

Anexo (PDF1

Anexo (PDIrj

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO
PRESIDENTE

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA

ANEXOS
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA

ANEXO II - ATA CASCAVEL

ANEXO III - ATA PONTA GROSSA

ANEXO IV - ATA UMUARAMA

ANEXO V - ATA MARINGA

KH_C:
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Anexo (PDF)

AnexejPDF)

AnexojF OF)

Anexo (POP/

ANEXO VI - ATA PARANAGUÁ

ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU

ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO

ANEXO IX - ATA LONDRINA

Anexo (PDF) 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na pagina do Ministério do Trabalho e Emprego

na Internet, no endereço http1//www.mte.gov.br.

Intp://wv‘vv3.mte.gov.brisisternaslinediador/Resurno/ResurnoVisualizar'?nrSolicitacao.. 27/02/2018
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FORCE VIGILANCIA LIDA - CNPJ 02.601.159/0001-97
ENDEREÇO: AV PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES, 85
BAIRRO - SEMINÁRIO - CURITIBA - PR - CEP 80.320-300
TELEFONE 041.3778.8570 FAX 041.3778.8592
E-MAIL - FORCE@FORCEVIGILANCIA.COM.BR
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
PREGÃO PRESENCIAL N°01/2019

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

CURITIBA • PR
Av. Pres. Arthur Bernardes, 85 Seminário
FONE: (41)3778.8570

forcectba@f orcevigilancia.com.br

PONTA GROS
Av. Ernesto Vilela, 301
FONE: (42) 3227-5946

comercialpg@fi
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S

Force
Curitiba PR, 14 de janeiro de 2019.

Sua vida mais segura

A
Câmara Municipal de Londrina - Comissão Permanente de Licitações
Pregão Presencial ng 01/2019 - Processo n2 62/2018
Tipo: Menor Prep) Global

PROPOSTA DE PREÇOS

Nome (Razão Social): Force Vigilância Ltda.
CNN: 02.601.159/0001-97
Endereço: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 85 - Bairro: Seminário.
CEP 80320-300
Cidade: Curitiba - Paraná Fone: 041.3778.8570 — Fax: 41.3778.8587
Nome para Contato: Ulises Moriui.
Dados Bancários: Banco 'tad - Agencia: 7367 - Conta Corrente: 00362-6
E-mail: forcel@forcevigilancia.com.br
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

OBJETO: 0 objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de vigilância patrimonial desarmada para atender às necessidades da Câmara
Municipal de Londrina.

Serviços a Serem Prestados
Item Tipo de Serviços Valor por

Empregado
Quantidade de

Empregados
Valor Por Posto Quantidade

de Postos
Valor Total

I Vigilancia desarmada —
08:00 hrs diurnas R$ 5.679,35 3 R$ 17.038,06 1 R$ 17.038,06

II Vigilancla desarmada —
08:00 hrs diurnas R$ 5.679,35 3 R$ 17.038,06 1 R$ 17.038,06

Ill Vlgilancia desarmada —
12:00 hrs diurnas R$ 5.689,83 2 R$ 11.379,67 1 R$ 11.379,67

IV Vigilancia desarmada —
12:00 hrs noturnas R$ 6.159,60 2 R$ 12.319,19 1 R$ 12.319,19

Valor Global Mensal R$ 58.370,97
Valor Mensal - R$ 58.370,97 (cinquenta e oito mil trezentos e setenta reais e noventa e sete centavos)

Valor Global Anual R$ 700.451,69
Valor Anual- R$ 700.451,69 (setecentos mil quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos)

A) Nos preços acima estão incluidas todas as despesas administrativas, fretes, seguros e
tributos incidentes sobre os serviços licitados_e todas as demais despesas necessárias para o
fornecimento do respectivo objeto.

Jefferson Mar esCle Quadros
RG: 3.169.8 -7 SESP/PR

CPF 456.683.379-87
Direyor

Curitiba Ponta Grossa Londrina Cascavel Foz do Iguaçu
Av. Presidente Arthur
da Silva Bernardas, 85

Av. Ernesto Vilela, 301S"-----Rtia Mir) Cesar Ribeiro, 387
Nova Rússia - 84070-000 Jardim Lolata - 86039-190

Rua Vol. da Pátria, 1444
Centro - 85812-160

Av. Pedro Basso, 661
Centro - 85863-756

Seminário - 80320-300 42 3227 5946 43 3356 5787 45 3038 1908 45 3029 18 81
41 3778 8570
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

ifi

IV

Vigilância— 8 horas/dia, das 8h As 12h e das
14h As 18h, de segunda a sexta-feira.
Vigilância — 8 horas/dia, das 11:30 as 20h, de
segunda a sexta-feira.

Vigilância— 12 horas diurnas, das 8 As 20h, de
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h As 8h,
de segunda a domingo, em turnos de 12x36

--=

5.679,35 3 17.038,06 1 17.038,06

5.878,02 3 17.634,06 1 17.634,06

5.689,83 2 11.379,67 11.379,67

6.159,60 2 12.319,19 12.319,19

58.370,97
R$ 700.451,69

4-t2,

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.17,luizfernando)  pag. 686 de 1732



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 062/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 8 horas/dia, das 8h as 12h e das 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS
Mão de obra

Mao de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilancia Patrimonia
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) - SINDESP/PR 01/02/2018

Modulo 1 — Composição da Remuneração
Composicito da Rtmuaeraç*o Valor (RS)

A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00
F Outros (especificar) 0,00

Total 2.180,10

Módulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias

2.1 13° dam tenant) Salário, Fériasa e Adicional de Ferias Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Adicional de Ferias 2,78% 60,56

Total 11,11% 242,23
Notas:
I — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as ferias deste esta alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdencifirios (GI'S), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2 OPS, ECTS e outras contrlbulçes Percentual (Vo) Valor (
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 3,72% 90,13
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI — SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

Total 37,52% 908,87
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Beneficias Mensais e Diaries Valor )
A Transporte 73,18
B Auxilio-Refeição/Alimentação 499,84
C Assistência Médica e Familiar 86,32

D
Outros (especificar) Fundo de formação profissional, seguro de vida em
grupo,reciclagem e saude ocupacional 50,00

Total /7709,34

*tor (RS)
Quadro-Resumo do Módulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

Encargos e Banalities Annals intais e Di
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 908,87
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2,3 Benefícios Mensais e Diários 709,34
Total IS60,45

Módulo 3- Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,73% 15,91

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,55% 176,26

Nota :
1 - Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo I.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Subm6dulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausenctas Legais Portentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (auxilio doença) 1,66% 36,19

Subtotal 10,67% 232,66
Incidência do Sub-modulo 2.2 4,00% 87,30

Total 1448% 310,06
Notas:
I - Base de calculo: soma do Modulo I.

Subm6dulo 4.2- Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Praissionat Ausente Valor (RS)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 319,96
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 319,96

Mildulo 5 - Insumos Diversos
5 Lasso Diversos -- Valor (RS)
A Uniformes 42,92
B Materiais 19,58
C Equipamentos 75,00
D Outros (especificar)

Total 137,50

NI6clulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Castes Indiretos, Tributos e Lucro  Perceptual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 6,50% 303,83
B Lucro 6,50% 323,58
C Tributos 6,65% 377,68

C.1. Tributos Federais (PIS/COFINS) 3,65% 207,30
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 170,38

Total 19,65% 1.005,08

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada i merino contratual (valor por empregado) Valor (RS)

A Modulo 1 - Composição da Remuneração 2.180,10
B Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.860,45
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão 176,26
D Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 319,96
E Modulo 5- Insumo Diversos 137,50

Subtotal (A +II+ C + D + E) 4.674,27
F Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.005,08

Valor tail por empregado 5.679,35/ 
-__--,--- ----77-77
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 062/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância —8 horas/dia, das 1110 as 20h, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS
Mao de obra

Mao de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra
I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilancia Patrimonial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) - S1NDESP/PR 01/02/2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00
F Outros (especificar) 0,00

Total 2.180,10

Módulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias

2.1 13' (dacha(' teréfr$iithtoFérias e Adicional de Ferias Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Adicional de Ferias 2,78% 60,56

Total 11,11% 242,23
Notas.
I — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhara durante as ferias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

2.2 GPS, PCPS e onions con bui Percentual (%) Valor )
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 3,72% 90,13
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI— SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

,Total 37,52% 908,87
Nota .
1 — Base de cálculo. soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Beneficios Mensais e Diários
23 Beneficios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 73,18
B Auxilio-Refeição/Alimentação 499,84
C Assistência Medica e Familiar 86,32

D
Outros (especificar) Fundo de formação profissional, seguro de vida em
grupo,reciclagem e saude ocupacional 50,00

709,34

Quadro-Resumo do Módulo 2— Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários
2 Encargos e 'knack's Anna* Mensais e Dittos Valor (RS)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias 242,23
2.2 UPS, FGTS e outras contribuições 908,87
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2,3 Benefícios Mensais e Diários 709,34
Total 1.860,45

Modulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provbão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,73% 15,91

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,55% 176,26

Nota:
1 - Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1
2 - Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

Módulo 4 -Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submddulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4 1 Substituto de Ausências Legais" ' Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
13 Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (auxilio doença) 1,66% 36,19

Subtotal 10,67% 232.66
Incidência do Sub-modulo 2.2 4,00% 87,30

Total 14,68% 319,96
Notas:
1 - Base de calculi). soma do Modulo 1.

Subm6d ulo 4.2- Substituto na Intrajornada
4.2 Substitute as lutrajornada Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 163,51

To 163,51

Quadro-Resumo do Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 319,96
4.2 Substituto na Intrajomada 163,51

Total 483,47

Módulos- Insumos Diversos
bitten° Mynas Valor (RS)

A Uniformes 42,92
B Materiais 19,58
C Equipamentos 75,00
D Outros (especificar)

Total 137,50

Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Castes Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 6,50% 314,46
B Lucro 6,50% 334,90
C Tributos 6,65% 390,89

C.1. Tributos Federais (PIS/COB-NIS) 3,65% 214,55
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 176,34

Total 19,65% 1.040,24

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Milo de obra vinculada deattcuplo confronts! (valor por empregado Valor (RS)

A Modulo 1 -Composição da Remuneração 2.180,10
B Modulo 2- Encargos e Beneficms Anuais, Mensais e Diários 1.860,45
C Modulo 3 - Provisão para Rescisão 176,26
D Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 483,47
E Módulos- Insumo Diversos 137,50

Subtota114;11+ C + D + E) 4.837,78
F Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.040,24

Valor total por empregado ,„, 5.878,02
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 062/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 12 horas diurnas, das 8 as 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

1. MÓDULOS
Mao de obra

Mao de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilancia Patrimonia
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) - SINDESP/PR 01/02/2018

Modulo 1 — Composição da Remunerayão
Composlflod&Stsnunettaçio. . 7 .. . . - . 'Valor (RS)

1.677,00A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00
F Outros (especificar) 0,00

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

21 13' (Momo lertlato) Waldo, Farina Midst dt Férias : ' Valor (1kS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Adicional de Férias 2,78% 60,56

TOO- . 11,11% '': 24233
Notas:
1— Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

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

2,..t GPSir.GTS * :OUtTaitlilittibukiiti . : ' - ....... potrearoal rvo, - nave ow
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 3,72% 90,13
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI— SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

'Ufa ':: -37i0°A; 011Ilile/:
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submodulo 2.1.

Submódulo 2.3: Benefícios Mensais e Diários
23 Deneficioãbitrisiiõbiltátios . : . . , ..:. ..'.: . : : - . Valor I 
A Transporte 17,88
B Auxílio-Refeição/Alimentação 340,80
C Assistência Médica e Familiar 86,32

D
Outros (especificar) Fundo de formação profissional, seguro de vida em
grupo,reciclagem e saude ocupacional 50,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encomia t fltattitlos.Aostk, Wends e pia  . .. Valor (KS)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 908,87
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2,3 Benefícios Mensais e Diários 495,00
Total 1.646,11

Módulo 3- Provisão para Rescisão
3 Provisto paro Rescisilo Percentual (%) Valor (ES)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,73% 15,91

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,55% 176,26

Notas:
1 - Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1
2 - Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo I.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Amanda Legais Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (auxilio doença) 1,66% 36,19

Subtotal 10,67% 232,66
Incidência do Sub-módulo 2.2 4,00% 87,30

Total 14,68% 319,96
Notas:
1 - Base de calculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na IntrajOmadi Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 222,96

Total 222,96

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposicio do Profissional AusenteValor(RS)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 319,96
4.2 Substituto na Intrajomada 222,96

Total $42,93

Módulo 5- Insumos Diversos
InsuntoDivenos Valor (RS)

A Uniformes 42,92
B Materiais 19,58
C Equipamentos 75,00
D Outros (especificar)

Total 137,50

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos  Indiretos, Tributos e Lycra . Perceptual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 6,50% 304,39
B Lucro 6,50% 324,17
C Tributos 6,65% 378,37

C.I. Tributos Federais (P1S/COFINS) 3,65% 207,68
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 170,69

Total 19,65% 1.006,94

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mio de obra vitieulada it taiscutiotadtralstal (valor por empregado) Valor (RS)

A Modulo 1 -Composição da Remuneração 2.180,10
B Modulo 2- Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.646,11
C Modulo 3 - Provisão para Rescisdo 176,26
D Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 542,93
E Modulo 5 - Insumo Diversos 137,50

Subtotal (A + It + C 4- D + E) ' 4.682,90
F Modulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.006,94

Valor total por empregado "e". 5.689,83
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 062/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância— 12 horas noturnas, das 20h as 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

1. MÓDULOS
Mão de obra

Mão de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilancia Patrimonial
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) - S1NDESP/PR 01/02/2018

Modulo I — Composição da Remuneração
Com posiçio da Remuneracio Valor (R$)

A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 208,10
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00
F Outros (especificar) 0,00

Total 2.388,20

Matitdo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1 13' (dicinin tosàI Ssliià, Férias e Adicional de Ferias Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 199,02
B Adicional de Férias 2,78% 66,34

Total 11,11% 265,36
Notas
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui e só o adicional de férias 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste esta alocada no Modulo 4.1 Letra A.

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

2.2 , FGTS e outras contribuienes Percentual (%) Valo
A INSS 20,00% 530,71
B Salário Educação 2,50% 66,34
C SAT 3,72% 98,73
D SESC ou SESI 1,50% 39,80
E SENAI — SENAC 1,00% 26,54
F SEBRAE 0,60% 15,92
G INCRA 0,20% 5,31
H FGTS 8,00% 212,28

Total 37,52% 995,63
Notas.
1 — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
23 BeneficIes Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 17,88
B Auxilio-Refeição/Alimentação 340,80
C Assistência Médica e Familiar 86,32

D
Outros (especificar) Fundo de formação profissional, seguro de vida em
grupo,reciclagem e saude ocupacional 50,00

Total 495,00

Quadro-Resumo do Modulo 2— Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Beneficiou Anuais, Mensais e Diárlos Valor (R$)

2.1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 265,36
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 995,63

IJ
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2.3 Benefícios Mensais e Diários 495,00
Teal 1.755$

Módulo 3 - Provisio para Rescisão
3 ''..y.rovisfitipart:Roseldo:. ' '... Pamentaid(%) Valor (RS) .
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 11,06
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,88
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 115,43
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 46,44
E Incidência de GPS. FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,73% 17,42

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,86
Total': : :. : : ? -. . 7,55% " . -. 193,09

Notas:
1- Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Subs111016:Re.Augataims ViRa; ' ; '. : . . . : . ', ' penapipal 00. '. Valor (11$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 199,02
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 6,54
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,49
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,85

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,33
F Substituto na cobertura de Outras ausências (auxilio doença) 1,66% 39,64

Subtotal . --- .... - . .:- - 10,67% '. -254,07
Incidência do Sub-modulo 2.2 4,00% 95,63

..totpr . 1.4,68%
$s-

Nota :
1 - Base de calculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
43 -SlibSatia0 nstintridOrRitir:':: .' 1. - - ,. : - .' Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 244,25

T401 " - - , - -1,y, ' 244,25

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Casto de Repusjflot.1i6oiláitaa '.Ausente ,. '. ' - ' : ..% '. .. . - ... Voter (145)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 350,50
4.2 Substituto na Intrajornada 244,25

. - .. : - - ' - 1'1- 1 .' . ' 594y1S.

Módulos- lnsumos Diversos
/OSAMU Dintsos'' ".- ' ' ''' . ' - - " "  ,' , ', Valor (RS) ,

A Uniformes 42,92
B Materiais 19,58
C Equipamentos 75,00
D Outros (especificar)

Total - ' . . ' . .- 137,50

Módulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 '  Coon )fidlratos, rribatoa a Lurk .' , ,, ., .

Custos Indiretos
rertentum(%)

6,50%
Voor(its) .

329,52A
B Lucro 6,50% 350,94
C Tributos 6,65% 409,61

C. 1. Tributos Federais (PIS/COFINS) 3,65% 224,83
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 184,79

.. ';-.7. .-% 11. ' '' '. ' ... :. - 1490.07

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO FOR EMPREGADO
-64ão do obra vinculada iiiietai6O.1666tritual-'(vOlir Per einpVegsida)- ' valor (RS)

A Modulo 1- Composição da Remuneração 2.388,20
B Modulo 2- Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.755,99
C Modulo 3 - Provisdo para Rescisão 193,09
D Modulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente 594,75
E Modulo 5- Insulin° Diversos 137,50

1$ '. -1- la +.0 + II +.:E) '. - - - --- ,- -' 1. - - - - ' 5.069,53
F Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.090,07

'Valor fetal por empregado .. 6.159,60
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Descrição dos Insumo Diversos

Descrição Quantidade

Uniformes 

Valor
Duração dos itens

(meses)

Calça 2 R$ 100,00 12
Camisa manga curta
Camisa manga longa
Jaqueta
Coturno

2
2

1

R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 120,00
R$ 75,00

12
12
12
12

Boné 2 R$ 40,00 12

Vai —515,00 R$ 42,92

Descrição Quantidade

Material 

Valor
Duração dos itens

(meses)

Cinto de Nylon
Capa de Chuva
Crachá

1
1
1

R$ 25,00
R$ 45,00
R$ 10,00

12
12
12

Cassetete 1 R$ 25,00 12
Porta Cassetete 1 R$ 10,00 12
Livro de ocorrencia 1 R$ 5,00 12
Apito 2 R$ 25,00 12
Cordão de Apito
Lanterna

2
1

R$ 15,00
R$ 50,00

12
12

Pilha para Lanterna 1 R$ 25,00 12

:

Descrição Quantidade

aj' amentos. -

Valor
Duração dos itens

(meses)

Radio transceptor 1 R$ 75,00 1

Valor total

A
,
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Force
Suavidamas segura

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA 0 CORRETO

DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A empresa Force Vigilancia Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional

das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n2. 02.601.159/0001-97,

declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina,

no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a

prestação de serviços de vigilância patrimonial, conforme previsto no Edital de Pregão Presencial

n2. 01/2019

Curitiba PR, 14 de janeiro de 2019.

Jefferson Marqudde uadros
RG: 3.169.864-2 SE /PR

CPF 456.683.37,)-87
Diretor

\N_Y

F
/

LY\
Curitiba Ponta Grossa Londrina Cascavel Foz do Iguaçu

Av. Presidente Arthur Av. Ernesto Vilela, 3015 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 387 Rua Vol. da Pátria, 1444 Av. Pedro Basso, 661
Centro - 85812-160da Silva Bernardes, 85 Nova Rússia - 84070-000 Jardim Lolata - 86039-190 Centro - 85863-756

Serninario - 80320-300 42 3227 5946 433355 5787 45 3038 1908 45 3029 1881
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Curitiba PR, 14 de janeiro de 2019.

A
Câmara Municipal de Londrina
Coordenação de Licitações
Pregão Presencial n°01/2019
Processo n°62/2018

E

DECLARAÇÃO

Force
Sua vida maps segura

A Empresa Force Vigilancia Ltda, inscrita no CNPJ 02.601.159/0001-97 —

localizada na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 85 — Seminário —

Curitiba — PR - Declara que a empresa possui escritório em Londrina PR, situado

na Rua Julio Cesar Ribeiro, 387 — Boa\yista — Londrina — PR — CEP 86039-020,

conforme comprovante anexo.

Jefferson MarqUes e Quadros

RG: 3.169.864-2 ESP/PR

CPF 456.683.379-87

,Diretor;

Curitiba Ponta Grossa - Londrina Cascavel Foz do Iguaçu
Av. Presidente Arthur Av. Ernesto Vilela, 3015 Rua Júlio Cesar Ribeiro, 387 Rua Vol. da Patria, 1444 Av. Pedro Basso, 661

Centro - 85812-160da Silva Bernardas, 85 Nova Rússia - 84070-000 Jardim Lolata - 86039-190 Centro - 85863-756
Seminario - 80320-300 42 3227 5946 43 3356 5787 45 3038 1908 45 3029 1881
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• COPEL
'Mgr.Copal Distribuição S.A.

José Isidoro Biazatto, 158 KC Mossungué - Curitiba FR - CEP 81200-240
CNPJ. 04.368,89510001-05- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4 PARANÁ

www.copel.com
0800 51 00 116

FORCE VIGILÂNCIA LTDA
R JULIO CESAR RIBEIRO, 387- FR
BOA VISTA - LONDRINA - PR - CEP: 86039-200

84800 02 205 440000
CNPJ 02.601.159/0001-97

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municiai° 08004004343

Informações Técnicas
anda e Seguranc

Leitura Atual

07/01/2019

Histórico de Consumo e Pa amento
Mis

12/2018

11/2018

10/2018

09/2018

08/2018

07/2018

06/2018

05/2018

04/2018

03/2018

02/2018

01/2018

kWh Dt.Pgto.

o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Indicadores de Qualidade

Conjunto: ROLAND DAVIS
Mês Ref. 11/2018

Mês de referência

Janeiro/2019
Vencimento

24/01/2019

Unidade Consumidora

( 8923 
VALOR A PAGAR

R$ 189,72
FAT-01-20197242041176-61

Ne Medidor: MD 0763601182 - MONOFASICO

Constante de
Multiplicação

Valor

DIC FIC DMIC DICRI EUSD
Realizado: 0,00 0,00 0.00 (R$)
Limite Mensal: 4,35 2.98 2,35 12,22 42.11
Limite Trimestral 8,71 5,97
Limite Anual: 17,43 11.95
TGI1SAO Contratada' 127 voes
Lente AdeqUadOTO115-5.0: 117 a 133 volts

O nao cumpnmento dos indicadores DIC. FIO, DMIC e DICRI definidos pela
ANEEL resulta em compensado nanceire ao consumidor pela concessionária no
'aturamento E date, do tonsuro dor solicitar • aporias* destes Indicadores
a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

IDENTIFICAÇÃO
89233565

Vencimento
24/01/2019

Mês
01/2019

Valor a Pagar
189,72

COPEL

Consumo
Médio Diário

6,59 kWh

Valores Faturados

Próxima Leitura
Prevista

05/02/2019

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 059.019.303 - SÉRIE B
Emitida em 07/01/2019

Produto
Descrição

ENERGIA ELETRICA CONSUMO

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

Base de Calculo do ICMS
172,62

Composição dos Valores
Distnbuicao
Enc. Setoriais
Energia
Transmissao
Tributos
Total

31,19
9,68

60,60
5,40

65,55
172,62

Un. Consumo

kWh 211

Valor ICMS
50,06

Valor Valor Base Allq.
Unitário Total Cálc. ICMS

0,818104 172,62 172,62 29.00%

17,10

Valor Total da Nota Fiscal
169,72

Reservado ao Fisco

E71C.BB71.9364.0555.A32D.2CA2.134D7.E495

NCLUSO NA FATURA PIS R52, 6 E COFINS R$12,73 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6.57%.
Atraso superior a 45chas sujeita in osso no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer a Ouvido ia da Copal pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
A prestação do serviço de energia elétrica, como convénios e doações.
Periodos Band.Tarif.: Varde,07/12-07/01

Autenticação Mecânica

8367000000 8 897201 1000 3 00101020197 6 2420411766 9

il 11 HI III II
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03/01/2019 FapWEB - Fator Acidentario de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento

Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

'Ana de Vigência:
2019 •

Selecione um Estabelecimento:
02.601.159/0001-97 •

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

ou complete o CNPJ Raiz 02.601

Alternar visualização da consulta para: FAP Original - Data Cálculo. 21/09/2018 - Valor do Fap: 1,2402 •

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: FORCE VIGILANCIA LIDA

.CNPJ Completo: 02 601 159/0001-97

Endereço: Av Pres. Arthur Da Silva Bernardes 85- Seminario - Cunt ba - Pr

CEP: 80320-300

; Inicio da Atividade: 26706/1998

Data da última atualização na RFB na extração 03/11/2005

Informações relativas as extraçoes

Ano de Vigência: 2019

Periodo-base utilizado para o calculo: de 01/01/2016 a 31/1212017

Data de extração dos dados da arrecadação: 02/02/2018
Origem. Guia de Recoihimento do FGTS e de Informações

Previdência Social - GFIP

Data de extração dos dados de benefícios: 03107/2018
Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 25/07/2018
Ano de Referência: 2016

Fonte: IBGE

Valor do FAP Original -

FAP Original 1,2402

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 1,2402

Dados resultantes do FAP Original -

Comunicação de Acidente de Trabalho - 0CAT corn Obit°.

Massa Salarial 75.641 580 62

Número Médio de Vínculos:

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE:

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE

corn todos os insumos necessários ao
cálculo do FAP:

1 338,3333

6 506

4.047

Data Calculo: 21/09/2018

Data do Calculo: 21/09/2018

Auxilio-doença por acidente de trabalho - 891,

Aposentadoria por invalidez por acidente de
trabalho - 892:

Pensão por mode por acidente de trabalho - 893:

Auxilio-acidente por acidente de trabalho - 894: 0

Valor Total de Beneficios Pagos: 1.568.319,69

59

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.0):
ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA (80.11-1/01)

Atividade económica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas Visualizar Relatório

Indicadores do Estabelecimento FAP Original

indice de Freqüência:

(Mice de Gravidade:

6.7248

0 8219

Número de Ordem de
Frequência:

Número de Ordem de 2.363,7476

2.298.9032

https.//www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/consulta/resultadoConsultaFap.xr----"
-

Percentil de Ordem de
Freqüência

Percentil de Ordem de
Gravidade

8

o

56.7944

58.3971
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03/01/2019 FapWEB - Fator Acidentario de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento

indice de Custo:

Taxa Media de
Rotatividade:

207336

13.3467%

FAR a ser informado no SEFIP

Gravidade:

Número de Ordem de Gusto: 3.489,6562

*Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

https://www2.dataprevigovibr/FapWeb/pages/consulta/resultadoConsulkFapix

Percentil de Ordem de Custo: 86,2248

indice Comoostoi 1 2402

t.4-1 •
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000491/2018
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/02/2018
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR008160/2018
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.002787/2018-97
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2018

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO
SOARES;

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n.
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES;

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n.
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES
FERREIRA;

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E NAG DEI P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO;

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA;

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA;

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO;

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS,

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS;

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n.
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA
NETO;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando
previstas nas clausulas seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA -VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01° de fevereiro de
2018 a 31 de janeiro de 2020 e a data-base da categoria em 01° de fevereiro.

CLAUSULA SEGUNDA -ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados em
Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial ern PR.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLAUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Com vigência a partir de 10.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7°, inc. V (piso salarial
proporcional a extensão e a complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o art. 1° (vigilância armada e
desarmada) da Portaria n° 387, do Ministério da Justiga-DPF, publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos salariais,
para o cumprimento da jornada legal, assim:

03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3:R$ 1.677,00;

03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos monitorados: R$
1.677,00;

03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instittiições religiosas, clubes e sociedades esportivas,
farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e construtoras e empreendimentos
imobiliários: R$ 1.170,00;

03.4. Monitor de segurança eletrônica: R$ 1.677,00;

03.5. Segurança pessoal: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do
referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou
superior a R$ 2.180,10;

03.6. Supervisor: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do referido
valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a
R$ 2.180,10;

03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria,
de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar I/
salário igual ou superior a R$ 2.096,25;

03.8. Líder: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 10% do referido valor,
ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$
1.844,70;

03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.035,50;

03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, "office-boy"): R$ 967,00;

Parágrafo primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a todos os vigilantes
que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 03.8, por força do presente instrumento e
independente do local de trabalho;

Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 sera paga enquanto o vigilante estiver exercendo
as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado o seu pagamento, quando o empregado não as
estiver desempenhando ou delas tenha sido remanejado, inclusive na hipótese de retorno à função de origem;
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Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor extensão e
complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a título eventual por substituição, a sua alocação em postos de
trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos da categoria sugerem as empresas a preferência

contratação de vigilantes acima de 40 anos.

Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam contrato de trabalho com
empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo sindicato patronal que subscreve o
presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção do
salário do vigilante acrescido de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, seminários, shows,
campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), receberá o valor da hora normal,
relativamente ás 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a river
cumprido. 0 trabalho em eventos não descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto no
presente instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
A face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre negociação (art. 7°
incisos V, VI e XXVI da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2018, o reajuste total de 2,80% a incidir, nas
proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas seguintes:
a) 1,87% índice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base anterior e aos salários
não superiores a R$ 3.010,00;
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na alínea "c" da clausula
13, representando o reajuste de 7,58%;
c) R$ 151,00 o valor do convênio saúde, representando reajuste de 2,02%;

Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção salarial sera
proporcional ao número de meses trabalhados.
Parágrafo segundo: as empresas é facultada a compensação de todos os reajustes concedidos, no período, sejam
os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles ressalvados na referida Instrução Normativa 01/TST.
Parágrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários dos empregados
abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018.
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, sera aplicado o reajuste do item "a"
supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder.

PAGAMENTO DE SALÁRIO — FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO

0 pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela empregadora
mediante cheque, desde que este seja passível de pronta e instantânea compensação.

CLAUSULA SEXTA -MORA SALARIAL

Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida por lei, sob a pena de
paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 90 (noventa) dias, não
se admitindo juros capitalizados, além das demais sanções legais.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CALCULO

CLAUSULA SETIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Será fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a discriminação das
verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao FGTS, observado o parágrafo único do
artigo 464 da CLT.
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GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13° SALÁRIO

CLAUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO

As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que o requeiram, na forma
e tempo legais.

CLAUSULA NONA - 13° SALÁRIO

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, aprazando-se, então, como
data limite 12.12.2018, ficando certo que a presente fixação não colide com o estabelecido na cláusula 8a.

ADICIONAL NOTURNO

CLAUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO

0 trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo de
20% sobre a hora diurna.
Parágrafo primeiro: considerar-se-6 noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia
seguinte.

OUTROS ADICIONAIS

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS

Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade na forma e limites
da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os percentuais incidirão sobre o salário-base e o salário
mínimo legal, respectivamente.

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO

Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, à empregadora, equivalente
a, no minim, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador.
Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois integralmente suportado pelo
empregado que o desejar, sera obtida via acordo coletivo de trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato dos /
empregados e a empresa interessada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de registro e
deposito da presente convenção coletiva de trabalho.
Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado sera equivalente a 50% do salário do trabalhador.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituído o vale alimentação mediante as condições
explicitadas na presente clausula:
a) o beneficio não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para qualquer fim, direto
ou indireto, decorrente da relação de emprego;
b) é expressamente assegurado á empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo efetivo, na forma da
legislação do PAT;
c) o valor individual é fixado em R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos);
d) a empresa fornecerá um vale por dia efetivamente trabalhado;
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, iniciando-se, então, quando
do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018;
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f) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja percebendo alimentação, seja
fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por vales ou tiquetes. No caso de
fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o desconto ficará limitado A metade do previsto na alínea

Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, será possivel a substituição do vale
alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições previstas na presente cláusula, exceto a
data de entrega que passará a ser entre os dias 15 e 18 do mês.
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o trabalhador, a empresa
fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela referente ao vale aqui especificado, sendo que tal
beneficio é de caráter indenizatório.
Parágrafo terceiro: na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui tratado é fixado em
R$ 16,00 (dezesseis reais) àquele que cumprir, na referida atividade, jornada de até 04 horas.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE

0 empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá sua falta abonada
pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas.

AUXILIO SAC/DE

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÊNIO SACIDE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e
um reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais e
sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando expressamente autorizado o
desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conforme respectivas
bases territoriais, visando a assistência médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios. Quando o
empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela empresa, no mês
seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com a correspondente
diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o beneficio aqui disposto não tem natureza salarial e não se
integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.
Parágrafo primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 6° dia ail de cada mês
subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem fornecidas pelos sindicatos, conforme
respectivas bases territoriais.
Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso salarial de vigilante, por
mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente cláusula.
Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias pa inscrição dos novos
admitidos, visando o inicio do fornecimento dos serviços médico-ambulatoriais, previstos na presente cláusula.
Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, previsto na presente
cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que tal importe em alteração contratual, ou
continuar no plano pré-existente observados os limites máximos de desconto aqui tratados.
Parágrafo quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, cabendo ao mesmo,
se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o seu sindicato de classe. A exclusão s6 se
concretizará após a liquidação de eventuais débitos do trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a data do
seu requerimento de exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA -AUXÍLIO FUNERAL

A empresa concedera, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim declarados perante a
Previdência Social, um auxilio funeral, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, beneficio este sem qualquer natureza
salarial.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA -ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE

As entidades convenentes mantêm o beneficio instituído através do instrumento depositado e gistrado no NS'

.4)
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MTE-DRT-PR, em 15.03.2010, sob no MR000491/2010, regulador da assistência por morte ou incapacidade,
atualizando-o por termo aditivo.

AUXÍLIO CRECHE

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da CLT,
ou prestar auxilio creche, sem natureza salarial, na forma da norma respectiva.
Parágrafo primeiro: em caso de auxilio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.02.18, em R$ 263,00
(duzentos e sessenta e três reais) sofrendo correção, a partir de então, na mesma forma atribuída ao salário da
beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o beneficio sera estendido ao filho até atingimento da idade de um
ano.

SEGURO DE VIDA

CLAUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE

Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente (Resolução CNSP
05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um seguro mantido pela empregadora no
mesmo valor.
Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, não sera permitido o
desconto do mesmo no salário dos seus empregados.

OUTROS AUXÍLIOS

CLAUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS

Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer Onus para o empregado.
Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do término de validade
do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado dispensado.
Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de dispensa por justa
causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela empregadora.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS

Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO

As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em inquérito criminal ou
responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções e na defesa do patrimônio do empregador
ou de seus clientes, salvo se comprovadamente houver negligência do empregado no exercício de suas funções.
Parágrafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá cobertura médica e
psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo médico da empresa e do convênio saúde,
cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula 15a.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO

Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente preenchidos, ao empregado
demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na legislação pertinente, a empresa sera responsável
pelo pagamento das quotas do Seguro Desemprego a que fizer jus o ex-empregado.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

0 vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao piso mensal de R$
678,30 (correspondente à multiplicação do valor hora do piso salarial da categoria, para jornada de 220 horas, ou
seja, de R$ 7,62 por 8 horas diárias normais multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados no ano
calendário), acrescido do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas normais e
DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os valores de R$
564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 82 diária), mais R$ 108,60 de
remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais — art. 71. Parágrafo 40 (CLT), e mais R$ 94,12 a
titulo de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então, uma remuneração
mensal de R$ 1.667,35.

Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a discriminação dos títulos e
valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e CTPS, observado
o par. único do art. 464 da CLT;

Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos),
pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante contrato de trabalho, para que os mesmos
desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas diárias, nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. No
regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pantos facultativos), fica pactuada, estabelecida e legitimada
a jornada de trabalho de 12 (doze) horas;

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo trabalhador na escala
disposta na cláusula 9 quando em atividades superiores a média de 9,5 dias de trabalho-mês, não acarretará o
pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais dias compensam-se em meses que o labor dos
trabalhadores é inferior à média descrita anteriormente.

Parágrafo Quarto: 0 regime SDF nap exclui a possibilidade do vigilante vir a cumprir cobertura de outras escalas,
ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim cumpridas como extras.

Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do presente regime, os
trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais remunerados nos domingos, nem usufruir folgas
nos feriados, sendo que tais descansos serão compensados com as folgas decorrentes da semana, não acarretando,
portanto, pagamento das horas em dobro ou horas extras a 100%.

Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados "feriados" ponte, conforme a tradição e
prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos proporcionais estabelecidos na cláusula 32,
não se considerando tal situação como horas extraordinárias.

Parbarafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá o determinado
correspondente ao disposto:

I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes;

II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas;

III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas.

Parágrafo Oitavo: 0 empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) faltas injustificadas ao
longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ

Recomenda-se ás empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos.

Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal no 71021g3, inclusive 14)
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pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu exercício pelo Departamento da Policia
Federal, entre outras disposições normativas, fixam as categorias que, aos fins das cotas dos portadores de
deficiência e menores aprendizes, serão considerados os empregos concedidos pela empresa no setor administrativo,
excluído assim o operacional.

MÃO-DE-OBRA FEMININA

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES

As empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão funcional.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS

Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado e as comissões, se
existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração.

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em postos de serviços em
raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser submetidas à assistência deste.

Faculta-se às empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados lotados em postos de
serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo de serviço superior a um ano.

Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo
estabelecido em lei.

Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento das quantias
liquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao empregado à razão de 2% (dois por
cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) dias, não se admitindo juros capitalizados.

Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo empregado, em caso de
deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o recebimento dos haveres rescisórios.

Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à remuneração das férias
proporcionais, correspondentes a 1/1.2 por mês de serviço, salvo os que tenham sido despedidos por justa causa.

Parágrafo quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma (se indenizado ou
trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela lei.

Parágrafo guinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente fazer constar, na
comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não o fazendo, não poder alegá-la em
Juizo, presumindo-se injusta a despedida.

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO 4tib
0 empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado sem justa causa, terá
garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

CLAUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO
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É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso. Após, é livre o exercício profissional,
sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os certificados de formação de vigilantes após
os devidos registros.

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA

As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de moveis e transportes de
dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a mudança de domicilio do empregado,
desde que a transferência ocorra por iniciativa do empregador ou por mútuo entendimento entre as partes.
Parharafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e
cinco por cento), na forma da lei.

RELAÇÕES DE TRABALHO - CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em favor da categoria profissional, com o valor de
R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do fundo de qualificação profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados da empresa na base
territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNPJ do mês anterior ao do pagamento) será quitado até o dia
15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,25 h Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da respectiva base.

PARÁGRAFO SEGUNDO — As empresas enviarão h Federação os CAGEDs relativos ao mês anterior ao da
contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente h base territorial, conforme a
informação do CAGED.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, no caso de
descumprimento do previsto na presente cláusula.

POLITICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO

CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e indenização adicional (Lei no
6708/29), na hipótese do término do contrato de prestação de serviços, pelo atingimento do seu prazo, quando o
seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações: pré-aposentadoria: para o empregado que,
comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro anos de contribuição previdenciaria e
um ano de serviço na empresa, será garantido o emprego até a data que completar trinta anos da referida
contribuição para aposentadoria proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para aposentadoria
integral. A comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias após o implemento hs.s4
dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula;

JORNADA DE TRABALHO - DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
INTERVALOS PARA DESCANSO

/7"
( 
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CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA

A face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante
ajuste entre empregado e empregador.
Parágrafo Bnico: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser considerado o salário e
o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo que o intervalo pode ser usufruído no local
de trabalho e deverá assim ser feito quando do trabalho considerado em horário noturno, para preservar a
incolumidade física do trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO TRABALHO

Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, será considerado como horário de inicio da
jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer à central, sede da empresa, ou local por ela
determinado para que ele se apresente.

Parágrafo Único: Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adotar quaisquer
sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remoto e telemático, que deverão
registrar os horários de inicio e término do trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimentar.

CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA

Fica facultada As partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas às condições legais e
as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese prevista na cláusula 37a, pois objeto de
tratamento normativo especifico, regulando o regime de 12x36).
I - o horário de compensação, compreendendo horário de inicio, término e intervalo, deverá estar previsto em
acordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, neste caso homologado pelo Sindicato dos
empregados;
II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a jornada;
III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no máximo, observada a
carga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas;
IV — fica possibilitada adoção da denominada "semana espanhola", que alterna a prestação de 48 horas em uma
semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e empregador e desde que não se ultrapasse
a jornada diária de 10 horas;
V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 e 71, da CLT,
somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas consecutivas de descanso;
VI — pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a empresa autorizada a
ajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 59, da CLT.
VII — considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e a proibição de seu
uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos, observado o limite diário de
vinte minutos;
VIII — a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante que não comparece
para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal hipótese desnature qualquer regime de
compensação de horas estabelecido no presente instrumento;
IX — aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles de ponto dos
respectivos vigilantes e boletim de ocorrência especifico por eles também assinados, restrito ao mesmo posto de
trabalho.

CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36

As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação expressa das categorias
por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal, resolvem pact ar o

it
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regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes
armados, desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho
por 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presente
instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) no regime aqui
estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não será devido o pagamento de hora extra,
inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas semanais, à face da compensação; d) em face do
presente instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 — ainda que cumprido em horário noturno —, a hora
será considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo.
Parágrafo único: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas categorias, e com
apoio no art. 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, quanto ao regrado na alínea "d", da presente
cláusula, que se submetem à decisão judicial proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já corn trânsito em
julgado.

FÉRIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLAUSULA TRIGÉSIMA NONA - FERIAS

A concessão de ferias será participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta dias, mediante recibo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando assim exigido pela
legislação.

UNIFORME

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME

Em caso de exigência de uniforme, o custo deste sera de responsabilidade do empregador, obrigando-se o
empregado a devolvê-lo no estado em que se encontrar, no momento da rescisão do contrato.
Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas camisas e duas
calças.
Parágrafo segundo: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a cada trabalhador obrigado
a usar uniforme.
Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do tecido utilizado.

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, copias das comunicações de
acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT.

RELAÇÕES SINDICAIS
REPRESENTANTE SINDICAL

a.
CLAUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA
EMPRESA

\
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Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 14 (catorze) dias,
sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos seus salários, para que possam
comparecer em assembleias, congressos, cursos e negociações coletivas da categoria, desde que haja comunicação
prévia.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e suplentes das diretorias
de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta e duas)
horas, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS

As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de empregados, mediante
autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, para a entidade sindical beneficiada, no
primeiro dia ail após o pagamento do salário.
Parágrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação profissional de
empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da mensalidade, em folha de pagamento, bem
como dos empregados desligados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do pagamento do salário.
Parágrafo segundo; a empresa que tiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à entidade sindical
com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma antecipada, por remessa postal, a fim de que o
valor devido seja recepcionado até o prazo acima pactuado.
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) do valor devido, no caso da empresa não
observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Na forma da CLT (artigo 513, letra "e") e para assegurar a unidade jurídica do presente instrumento, retribuir o
empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as atividades sindicais e cumprir determinação
expressa da categoria, tomada em AGEs, as empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive
administrativos, em favor dos Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a
6% (seis por cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0% cada uma para as bases territoriais de
Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá, sendo a la em
maio e a 2a em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na forma do precedente 74 do TST, sendo o
mesmo exercido de forma individual.
Parágrafo primeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a data limite legalmente
prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto aqui tratado.
Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, a copia das guias de
recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição.
Parágrafo terceiro: será devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente instrumento,
ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical até o 5° dia útil do mês subsequente ao
do desconto, desde que não haja feito a contribuição no emprego anterior.
Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e adicional de
periculosidade de 30% no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL

AS empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor equivalente a quatro pisos
salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. 0 valor deverá ser recolhido até o 50 dia útil de abril/2018,
mediante guias próprias a serem fornecidas pela entidade sindical patronal. Aplica-se o contido no parágrafo 4° da
cláusula 45 para efeitos da contribuição aqui especificada.

.14
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CLAUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL

As empresas de Segurança Privada do Estado Parana deverão recolher a Contribuição Confederativa Patronal,
consoante a norma do inciso IV, do artigo 80, da Constituição Federal e demais legislação aplicável õ matéria,
inclusive decisão da assembleia geral da categoria econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da
FENAVIST — Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da
empresa de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado pela
ficha de atualização encaminhada ao DPF, sera: 0 resultado da multiplicação do número de vigilantes por R$ 12,00
(doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago em parcelas, com vencimento em 30/07/18, 30/08/18,
30/09/18 e 30/10/18, ou primeiro dia útil subsequente.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de referência da
contribuição, a cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical — GRCS quitada.

Parágrafo Calico: 0 Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas que não
comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do encaminhamento da copia da guia GRCS, ate o 15°
dia útil do mês subsequente ao vencimento.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS

As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, prevalecerão sobre a
presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser
adotada sera a que for mais benéfica ao trabalhador.

MECANISMOS DE soLugÃo DE CONFLITOS

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS

Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma comissão composta por
01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores, atuando na
base territorial estadual, para acompanhamento de eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e seus
empregados, objetivando a sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas associadas
ao SINDESP.
Parágrafo primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de trabalhadores conveniente
comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais
diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o
preceito estabelecido no enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias.
Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias da presente
convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e regularmente depositado e registrado
na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob n0 46212.009388/00-01, pelo tempo de vigência da presente CG. No prazo de 30
dias, as partes fixarão o local, dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente
entre as entidades sindicais em instrumento especifico.

/DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO
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CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES

Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do prejudicado, pelo
descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 (vinte), 41 (quarenta e um) e 45
(quarenta e cinco), a partir de 10.02.2018. Especificamente para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos
salariais do vigilante nela tratado. As demais cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso de
descumprimento, fica instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do
empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja comunicação ao
empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas regularizações em caso de ainda
estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, possibilitando a regularização.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS

Por ocasião da entrega da RAIS, as empresas enviarão copia ao Sindicato dos empregados. Ainda, a cada três
meses, contados de 10.02.2018, as empresas enviarão copia da comunicação a que se refere o parágrafo unto do
art. 10 da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o 5° dia
após o prazo legal àquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas também
comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil acesso aos
trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, desde que
autorizados pelas empresas
Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus representados, empregados
e empregadores.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS

As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, contado a partir de
01.02.2018, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre as seguintes questões, objetivando
inseri-las em acordo coletivo de trabalho: a) alteração da redação da cláusula 37 da presente CCT para inclusão da
carga horária de 192 horas mensais; b) inclusão de cláusula prevendo a concessão de férias em dois períodos em
casos excepcionais na forma da lei; c) redução  da multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de perda do
contrato pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto de serviço,
com garantia de emprego por no minima 90 dias; d) obrigação patronal de arcar com a sua cota-parte no "convênio
saúde", tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu trabalhador; e) estabelecimento do regime
especial de trabalho de 5a a sábado e feriados em estabelecimento noturnos, nos moldes do já preexistente regime
SDF; f) trabalho intermitente referido na Lei no 13.467/17 e Medida Provisória no 808/17.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS

0 Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do
Parana, conforme Portaria no 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantém a Câmara Técnica de Regulação
dos Serviços Terceirizáveis, que disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive as obrigações
decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de segurança privada no
Estado do Paraná. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam públicas ou privadas,
deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo órgão referido na Portaria 37/2004 do
Ministério do Trabalho e Emprego.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE

As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos pela administração
pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo sindicato patronal e sindicato laboral,
conforme base territorial.
ParSarafo único• para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com antecedência e,no ato do seu
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requerimento, sua regularidade no que tange às contribuições sindicais, cabendo às entidades sindicais a expedição
do documento em até 48 horas do protocolo.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO

A face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no MTE em 15/02/2017
sob no 46212.002116/2017-45.

JOAO SOARES
PRESIDENTE

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA

JOAO SOARES
PRESIDENTE

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA ESC ARMADA AG
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA
PRESIDENTE

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES,
SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO

JOSE NILSON RIBEIRO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA

ADALBERTO ALVES PEREIRA
PRESIDENTE

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E SIMILARES DE
UMR E REGIAO

JOSE MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA

EDSON DAVID COELHO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS
PRESIDENTE

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E SEGURANCA

15 de 17 28/02/2018 b 11Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.17,luizfernando)  pag. 715 de 1732



Midiador tExtrato Convenção Coletiva http://www3.mte.gov.besistemas/mediador/Resumo/RestimoVisualiza...

ORGANICA DE FOZ DO IGUACU

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO

ORLANDO LUIZ DE FREITAS
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS ORGANICOS DE
SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO

Anexo (PDF)

Anexo (PDF)

Anexo (PDF).

Anexo (PDF)

Anexo (PDF),

Anexo (PDF)

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO
PRESIDENTE

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA

ANEXOS
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA

ANEXO II- ATA CASCAVEL

ANEXO III - ATA PONTA GROSSA

ANEXO IV - ATA UMUARAMA

ANEXO V - ATA MARINGA

ANEXO VI - ATA PARANAGUÁ

ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU

Cli"PLP,
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Anexo (PDF)

ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO

Anexo (PDF),

ANEXO IX - ATA LONDRINA

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na pagina do Ministério do Trabalho e Emprego
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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1 CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
PREGÃO PRESENCIAL N'01/2019

II PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 62/2018
FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA •
CrIPJ 03.121.972/0001-22
RUA GU1LF-iERME KANTOR N 311 SALA 01 CENTRO
SAC) MATEUS DO SUL-PR
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS
DIA. 16/01/2019 as 9 H 15 min
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNN: 03.121.972/0001-22

Rua Guilherme Kantor, n" 311 — sala 1 — Centro
São Mateus do Sul — Pr CEP: 83.900-000 Tel: (42)3532-5844
e-mail: licitacao4 Ilamacs.com.hr e eneenhariai'õtlamacs.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Camara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n°. 01/2019
Processo Administrativo n`62/2018

A empresa FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 03.121.972/0001-22, sediada na
RUA GUILHERME KANTOR N°311 SALA 01 CENTRO SAO MATEUS DO SUL
PR. representada por seu sócio administrador NADIO MALTAURO FLARESSO
RG: 4.590.050-9 E CPF: 850.410.419-20, vem através deste apresentar sua
proposta referente ao processo licitatório Pregão Presencial n°01/2019 cujo
objeto é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
vigilância desarmada para atender as necessidades da Câmara Municipal de
Londrina conforme termo de referência.

Convenções utilizadas para elaboração da proposta sac): SIEMACO-PR
2018

Validade: 90 (noventa) dias.

Valor mensal: R$ 36.541,94 (trinta e seis mil quinhentos e quarenta e um
reais e noventa e quatro centavos)

Valor anual: R$ 438.503,28 (quatrocentos e trinta e oito mil quinhentos e
três reais e vinte e oito centavos)

São Mateus do Sul, 11 de janeiro de 2019.

NADIO TAU FLARESSO
RG:4.590.050-9

CPF: 850.410.419-20
SOCIO/ADMINISTRADOR

Foam, cora-rrtureõet-
E SERV*06 LMàoTD&

MaNsuro Fla eeso
CPF 11502410419.

CNN
03.121.972/0001-22

FLAMA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.

Rua Guilherme Kantor, 311
Sala 1 - Centro - CEP 83900-000

são Mateus do Sul - Parana
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• 3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
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FLAMA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.

Rua Guilherme Kantor, 311
Sala 1 - Centro - CEP 83900-000

Sao Mateus do Sul - Parana
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\Inliili, 4 ( astir de 1-6t posaao dto Prolissional Ausente
Stijinioeliihp 4.! — Substit iilo de kusein bis legai,,
4 1 Substituto de Ausências _

mob,iii WC. III .obolura de terias
II '51,1611111W MI COI/01111J dc \ usimus I L1131S

',111111/111(1 1 PI,S ç,iiIociiflra de 1 ben‘a Palo tibia&
13 5u1,4111.ilo ni ,oberiabi de ku6eib1a poi JLICILIllç detraballto
I •subsiiiuto ,ob,ina a de 1166atuento \ lalernidade

,,ob,i Iola Arita, aus,rioa, )espeeilis:i r) 
Subtotal

total

di} \ 10111115) 1

somp,(1010 4 2 - Solv4iitito na late atornatla
4.2 Substituto nit lotratornada_

.4).1 ILI1.1 .t IC !men alt, para lepow,e nu oh_ _

(iliailro.I , do N16(11110 4-. r'ipto de 12eposiçao do Pi ofissional Ausente
I. usto de Itepovierio do Prolissional Ausente

4 1 \Eh 1111110 ILI, 111SC11,1111. I ,:gais

Itillajoinach
total

N1.11.10 s - !womb. Doer

; 111,M110Fliverotis

I I lelopn,
`ILI! .,•/ to,

• 1 utpait,

' l•-•-• -16.111. ai)

otal

Ind obi 6 - 'ilstros Indiretos, ibutos e 1 urro
6 Custos Indirette6 tribUtOSe 1,1301)

11,101. 11111/11.1111

!I !ILI.

I ulaii,6
• 1 I1114110S (PIS 0.6-6)0 otP,6 'al
I 2 1.116 ,1,6 1 0o,luo.

Tomito, (km). )
Total

2 QI X1)140-141,51 10 DO Ct STft POR PAIPREG DO
A199 du obra linculada a execução contratual (valor por empregado)
\ 1U1U11, 1 1'ompo.h,:ii, da Remanebr,lio

11 rodul • 2_ Fti,n,s , knual, e oli¡no,
• `.16.1616 I l666-ba•• pata 12,-,,e,3o

\ idol,' 4 ILisin {IL RCIMSNLin do Pio16‘.ional Ausente
1 \loduli• 5 111,11010 1)11,Kos

Subtotal (A + B C + D + E)
\ 16,10o 6 ( 11,101 Illdird1“, I libt1101 i1 I ILL_Ill

Valor total por empregado

l'erctutua1(%)
8.310 6
0 27°0

9.02.0

0 Iblr
0.06°.
19.110):6;v00

3.258 0

12,26%

Percentual(%)

2.50"o

2.5080

8.650 0

3.6580

0.0060

5,0000

13,65°in

Valor (RS) _

115.83

3.81

0,29

4.57,

0.77,

  0,00

125,27

4'1 13

170,40

Valor (RS) _

00

0,00

Valor (RS)

170.40

0.00

[70,40

76,02

76.02
0 00

74.111

150,15

Valor (RS)

7596

77,86

302.28

127,55'

0,00

174,73

456,10

Valor (RS)_ _
7 390 00

1215,92

111,98

170 40

150 1,

1038,441
0456 1_ _

3.494 54

CNN03.121.972/0001-22
FLAMA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA.Rua Guilherme Kantor, 311Sala 1 - Centro - CEP 83900-000São Mateus do Sul - Parana

Nóo 
SERVIÇOS 

Maltsuro Racer.°
CPF 8E44 041F ZO

TRug,c,cs,
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MAXIS'S\ DE (1!sTos E FOR 1A('.10 DE PREÇOS

X" do Pc
I aritaeao

DIM; 141 IIN (; 1/40 DOS SERVIÇOS
'iosziiooieia 8 loiras dia. das 11.30 as 211h. de segunda a seNta-reira

10ID I OS
Maii de okra
Nis! tic oltia c':ee LiçàLoe001itrahiiaiI

pdía ,t/Inpumvio dos custos raei antes a ludo dc obra
'is , Lk ',CT • I menu() ser' iço com carackristicas distintas)

C lo •sl Haas :10 Ilaisiletra de Oculotwnes (C DO)
‘`31•II I \Itualion da Calenalia Ikons'-tonal
O el • (' ulculada a Loan atual)

o Doi:Ham,: da I aicaoriatcha :mot

lodulo 1 ( Inuporsiy.io da Etemunct acao
I ( 0111pONI, da Iternunetnetio

I; Vluoual she }'erieioloosshiocic
t 'ohs, d, in Atil9 !dad,

olitional X &atom!
; ;! she !Iv; ; „;;;;„‘;
I \tlition tit Piste

Total

Intl nu' 2 lineal gos e Benefit it's Anuais, Nlensais e Diários
stilmodulit 2.1 - IS tded/110 tercet] olSabirio, Ferias e Adicional de Ferias
2.1 ; 13" (décimo terceiro) Salado. Férias e Adicional de Férias

Hoste Club° tercezrot Sabido
:1-asenoaso- 'dii mat d 1 rias

Total

Mao de ()bra lerecirizada
517330

0.00
S igi la nela
01 01 2019

Valor (RS)
1

25.00
1.390,00

ir Valor (RS)
8.33°0
2.78°.-38.61!

15,831

11,11%! 154,44_,

F ei jhlealIcho, a esirielura conseitual da plandlia. o, condo taint e id o adicional dc lérias. 0 pagainento do salario do
.alahni ado' aballiara durante as Rriat, dcste estti alocada

stihnuidolit 2.2 - Ewaegos Pro idenciarios (( PS). Fundo de
de se rs its;(Si,' ontras contribuiÇões.
2.2 GPS, IllietS e outras contribuições

no NIndulo 4.1 I ,eira A.

Gar:ulna por fount,

alor (RS)Percentual (%
• .\ SS 20,00°0 308.8

ilo 111,,t54 • 2.50°0 38,61
\ 2.224"o 34.35

I) SI sa. ou 51St 1.50a0 23.17
I N 41 SI \.\U I Oti°0 15.44-

C
51.111t h-
NIP S

1 (13, (( )): I oo 9.27_
3.1)9

I I la, Is 8.00°. 123.56
'otad 36,02% 556.37

I dose de e,ileuFo doina dii Nlbdulo I e Submodulo 2.1.

NI11)11101111111 2.3- BCPICiitiOS Nlensais e Diários
2.3 Benefichts Mensais e Diários

nindpoi
o Aumlin-Releu;no linientaso

Ieno•lis Sis3a1 Familiar
1,, de Forniaçao Profissional

1 \ 1,131,1 e dannliar

I ota!

Valor (RS) 
105.10-
308.00

16.50
16.50
54-

5.01
505,1

CNN

03.121.972/0001-22
FLAMA 

CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA.Rua Guilherme Kantor, 311Sala 1 - Centro - CEP 83900-000Sao Mateus do Sul - Parana
)11•1(11 0 RE 'HIM/ LIO 110thilo 2 - Encar2os e liencfichis anuais. mensais e diários
2 Encatifos e Bencticios Anuais, Mensais e Diários Valor (RS)

2 i I cl toilereciroi Salano, ias e 1dicional de férias 154.44
2 2 (. r PS IL is c moms Lorin 556.37
2 \ Curios 505.10'

Uotal 1.215.921 Nri
Nliidulo 3 - Prot isao para Rescisáo

3 ; Pen, isõo para Reseisáo Percentual (%) . Valor (RS) ,
. '‘,..., i')....1,, lõdenizadc 0.42" .) 6.44 ;

r, 110 It , I ‘, 'AI, o -15150 l'1%3 \ in Indenuado 0,03"0 0.51
t. ',Iiilta do lot] S e contillouwan social sobre o .15150 Pre) ilidinii/±1 4,35". 67.18
I) ).is,• Pt.\ at Fiahalliatio 1,94". 27.03

______>,....' •±_,t -
...

L__----

t‘;

corgaftur,,CAls
,.-4 SERVIÇOS LTDA.

Nacho Maltauro Flames°
CPF 8:441041A
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( IS. 14 IFS e °torus eontrthu tçõess oiireo A' so Preu io

1 5, E ,mtribuiyat 'cm] sobre o %is° Pre io Frabalhado  0.08".
Total 7,52%

1 114 Lalcu!, da3 I eIras4 tic C -sum! dos Modules 1 e 2.1
14isc dc cal lljk, das I Eire:, 11 1. c E tonta do Modulo 1

1111111110 4 — us' ir de Reposi0o do Profissional usente
SHInnodulo 4.1 - Substituto de kusiturias Legais
4.1 Substituto de kusilnehs Legais

Substituto tia cobertura de Férias
!,Substituto cobertura de \ mencias legais
Substituto ti,, Lobernu a de I kenya Paternidade

I) Soho it Lit. tia cobertura de \ usencta por ici dente de trabalho
E Sub5tituto Its cobertura de 1fibeamento laternidade
1• Sulwututo cobertura de (horas auseucias (especilicar)

Subtotal
do Sub-modulo 2 2

Total

de ,41,111,, soma do Modulo I.

sulmooltil° 4.2 Substituto na In( rajornada
4.2 Sukstititto na lot t ajornada
\ Stthstitttlo 11,) ,_obeutti Intel %Ad pale T.4

total
LiSti Ou 1111)Clilikjf10

Percentunl (%)
8.33%
0.27%
0,02%
0.33"o
0.06%
0.00°o
9,01%

1317256Z2, 

oumh 0 Resomo do Nimbi'', 4 — Custo de Reposipio do Prolissional Ausente
4 Custo de Reposieito do Profissional Ausente

4 I !<1.111.iiinin ;ER uséncia, 1 egais
on ua inn ajornada

Total

lodul° 5 — lit‘umo. 1h0 r
5 l litsunio 14i4 ersos
\ 11110T1111/4>

R \ 1.11Lu.n,
I. I ,11.11r) wienik

opt

'Total

‘lodulo 6 - ( ustos I od iretos, 'FriNaas e I ,uero

L
.00" o

9E74

1.08

115,83 ;
3.81 ;
0,29:
4.57,
0,7H
0.00 1

125,27
45 I I

170,40

Talor (12,5)
0.00 i
0,00

Valor (R$)
170,40

0,00•
170,40

ti Custom lodiretos, Pributos e laicr4) Percentual (%) F (RS)
k I. 2.50°,' 75_96

1 .1 1 no, 2.50% 77.86
I. 8_65% 302 28

( 1 I rtlosttsss 1 doer. I PIN 64)1 INS 640 3,65% 127.55
164ui, 1 t (...-0,41kai 0.00" o 0.00

11 (IS54). } 5.00"o 174,73
I otal 3.65% 456,10

2 01 11120-124 11 \ I() 00 CI S I Pt )R ENIPREC %I)() 5%
no the obra ulada à esecução (ordt-atual(valor por empregado)

\ lo I S onipo0e)k, da Rcrooiiroeraçéui

LK)/ \Alums \ Icn5ais e 1)1arios
loch do 4,4o p0 a 12e5(.15.to

'Jubiloti   ti1.4, dt. Rc1'o51,,:lo do hotissional kuseive
s 111,.111L' T),`,Cr,

Subtotal (A -I- C -t 9 -t E)
ti ( lions Indocio,. I libutos r ut.t

Valor total por empregado

Valor (RS)
1E390.00
1.215,92

111.98
170.40
150.15

CNPJ

03.121.972/0001-22
FLAMA CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA.
Rua Guilherme Kantor, 311

Sala 1 - Centro - CEP 83900-000
São Mateus do Sul - Parana

3.038,441
456.10-

3494,54.

TRUCCA35,
SERVIÇOS LTDA_

Nado Maltauro Fla,esto
CPF 850410410I 20
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EL NI1 11 5 DE e 1 SIGS It H)14\1 14910 OF: 111E4 OS

Is do Ent.
!

Percennal(%) 1

,I11, 5

1lISEr RI GI\ G I DOS SER', 1190S
13

E 511001 1 OS
NI III ii, obi 1

11,1 t]tt, It It
-`,. .9.9 49-.T-93.EiGruil

Erro

brárils 1 - ( unpin( to /1 11cmunentEto
1 t bonosisdo do Retaurlenurão

rEs or1515 rrItE

''I '''11,1° - I us.. Ill 105 eiitiiis. 15 leasris e Ili ios
Sulutrodulo 1 1 - 11 r rid into ter (di°, Silátm. fro irs e trficuroal de Fella
2! 13 .décinoo tot ce1ro, Salário. Férias e -d!clonal de Ferias

I I-mes, 9E3 99 19 Flom.

Metal

o

Visalona

Valor (R

1390,00

1 Valor (RS)-
S11))

-S))
11.11%! 151,44

I ,le lerlás (!ororurrEnto 45 sal.ortr
I I 1 ens 5

tililtioiitiIo 2 2 - I lit argos Pro ideridarios (GPSE, Fundo de Garantia por I empo
it in (1 Er .1 b e out! as Omit Des

1% IS outrar contrIbuirõe.

letal

5uhroorlolo O - 11.9eltrors \lenouiise Diaries
13 Benelielos 14115.11S e Warns

o do Nlodolo 2- Loeai-go.se Rendidos anuais. mensah e diários
Reneticios tona is. Mensais e Dlirlos

11,11,11,„te,

)1
Total

alódulo 3 - Provisão para Rescisrio
3 Provlsao pan Retrial.)

9 I !E Err our, E. omit orr.ses GEN rr 5.GEE

ela!

1,5191,
1 I

Percentual
Er El%

lo 1.5511 _

7,52%

lodolo 4 usto dc 12t110,1C0 do nolissIon..1 Auseatc
bulotiodulo 4.1 Solisi,loto de 511G-11641N

4 1 SubslItuto de ktmentlas Legais l'ercentual (%)

Nil L11,11. _111,ClIt i i ,U11,
tn..1 [1111111 dc

Er ir ' Isrer [LILL 155435

Subtotal

I WM

, I
9,01%
1 'TT

12,26%

Valor (RS)

Valor (RS)

Valor (RS)
11993

991

125.21 
15 I E.

170,40

CNPJ
03.121.972/0001-22

FLAMA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA.Rua Guilherme Kantor, 311Sala 1 - Centro - CEP 83900-000Sao Mateus do Sul - Parana

TRUÇOES
SERVIÇOS LTtlk

Nsidlo Mattauro Flames°
CPF CL.C4

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.18,luizfernando)  pag. 725 de 1732



es
dig

St1h111401.110 4 2 solEntuto apt; Odd.]

4.2 SUIIStit1111) ii lottalettlada
1.11.2,11t, I

otal

tathaft to RtsU1110 1111 '.1otlulo)c ()Rio de Reintsieao do °fissional Summit.
4 ( usto tie Keposleao do Prolissional Ausente

t ,

Iota,

Sins Istlut2 - l.iç,insoç Inset so,
Insomo Dim isms

't !tondo e ust In et s. II e I moo
6 Sustoshobt riots 1.1bidos e Lurie

total

7 (II VIIM -171 SI \I() SI 110 POR SPREE IRO
Mao de obra sinculada a esecuptio contratual (valor par empregado

r f 1 I I P t 1 1P, i tOrrIO

r 1 Pule Eli ‘111,411, %)C11,11, C D1.111,

,• ka t 10 Et I 1,,rh, ‘,1 ‘11,1“,

Subtotal (A +13 +4 + l)+ E)

alot total per empregado

Valor (RS)
13{) 6o
139.60'

Valor (RS) 

1 -0

1'19 6[Ii
3111,1111]

Valor (KS)

I 212 22
i 94

110 ot
Iss

3.17P,04

3.65E00

CNPJ
03.121.972/000'1-22

FLAMA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.

Rua Guilherme Kantor, 311
Sala 1 - Centro - CEP 83900-000São Mateus do Sul - Parana

ONISTRUfACS

41F 
ao 

M8 C

E ERVIÇOS LIDA.

4 
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14 SA11.114 1)1.11 SIOSE FOR31 3CA( 'F FREIOS

IN. tin puor

11.1S1 141311 D ODS SI 14 It OS

II II

do ,-100
• e is ',I. 41.10,12.,

1 3. ri 2,1(.11 ,I, .14 .1, •2

2 2. ' HI J12. ,ic_. r I , •1,21. 2 121

ice2rt • I ri..2.1 12, r 111,1110 'A c221t1,32.,11

o I • 1.• , .1 c 1,, '12_011. 1,11.1111,

outpost, to da Rentonerdc
vita° da Rentuneratao

local

J. I

q}i 1.11,

1.1 (/I 2019

NIedulo 1 - 1 neat do. e Bend-100k Salmi., Deraais e Mario,
Sulanodulo 1.1 - 13 • det two tereeiro) .S,I,iui o. F Ih. e tdirional ale Feria,
2.1 13 tdécinto tree trot Salatio, Féria c Adicional de Férias
t 12 Icc:•ne ence,1•• •Icr [2,

22 cal de I

Fatal

1,122 1.22rc cera Ilt, 10.11110 1 I

Submooltdo 22 --File trans Pt es idenriattos Finito de Cardillo por f empo
F • IS 'e oatra, eontribuitoo
C. FS e !sutras aantlibalatio.

total

SIII/111011Ulei 2 1- Reuel!, to. balsas e Diários
2.3 Hentlicios \Intuits e Diarias

1, 42.1, •In ..„
I . 0,4, • .411 I Doll IT

' I •

-fetal

Valor (RS) j
102.(2ll

1.631,98

Valor (RS)
'0 33' 136,or.

2 '8° 2 le 21

181.33

Percentual (Is) %Alai (RS)
79 aaco 362 (26 ,

2' 3320 I e.. 33!

2 21 re 10731

I so°, i .2 7.2m 1

(J (J2°,2

36,02% F

ntis Komi. do slodulo 1 - For,,rgos e Iteuelicto, mOa is, mensais e diarlos
ncargos e &aerial°, Anuais, 'Douala e Diários

•• I I I e -ficional 110

Dedulo 3 'rosisllo p K's
PFONInao para Rescisao

IOW

1 Percentual (76)
122 2

Valor (KS)

F 1.61
112 • ,6

653,23

16.5,'

501.10'

'alor (14S)
'.56

-2

I 2 -
131,47

Shaul° 4 ( Ukill de Reloaded° do Pr Mammal Suscite
SIO•neodule 4 ! - Suháituto d! lusinco. 1 opus

—14! %Walnut,' de tusincias legais I Percentual (»A) Valor (RS)
F I (1,1,1, N 11", 156350

12-6, I 1-2
2i,1,2ritcr • r: oFQQ: le Licença I lie1111114,1I2 (' 1.

I. 2312eliqui 2tieeclua pIse acKlcult, de Ireballio 4 4 1's 22

et ir ri • ccheigno de 2l.121,21nenlo 31Jlermlade OW, I' 91
,,,r I kern • le , •unce 13-2n2i ,2.e.yec.0•2.11, hi 1(0

Subtotal 1 9,01aa T 147,08

lout 4226,4, [ 200[06

belánotlut• 4 2 Sol

CNPJ
03.121.972/0001-22

FLAMA 
CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA.Rua Guilherme Kantor, 311Sala 1 - Centro - CEP 83900-000Sao Mateus do Sul - Parana

‘k•••0

CONSTRUOES
SERM06 LTDA.

WM) "%Mauro Ela osso
Car- c‘:;4 ;,;.; :1.1
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10.
4.2 SulMituto na Intralornada
, so! sit rid rid irid,r-drir a di air-

lotal

  Valor (RS)
I St, 61.

139,60

Q11.1410 liC.,1111..11:0 ‘Indulo 4- mto de Reposo io do 19rofissional ,tusente
4 um/ de Reposição do Preitsslonal /tumors.
I Is) ir h dr, I er its

51,.. lo 5 I monies Io
mum» Ills MO,

lodo lo O - itsm, I milt( tos. I r !bolos e Lurie
0 Cyst°, lotlinto+, I ributos e I.ocro

91 9 s , I lob Si:.

•Total

01 )11R0 RI SI NI(1 III) 510 POR 300
Illão de ilbri lorulada a execução contratual (solar por ernrelo)

1ii rt [11,111.1 1, 10
a H1111,1111, ,111111, let969. 13131.9

3.
ii 9 916.

Subtotal ta +It +C D+
Ll ll'ulos 9 8919

Valor Ustal empregado

Percentual ("S)

Valor (KS)
Zuo u6
130.67

339.661

Valor (RS) _
89ST
99.07!

99,914
Ise81

0.09
:lie 61
539,13

Valor (KS)
  17)7701

139 le}

)

31996_ _ )
1)9 It

3.592,92

4 132 25

CNPJ
03.121.972/0001-22

FLAMA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA.Rua Guilherme Kantor, 311Sala 1 - Centro - CEP 83900-000Sao Mateus do Sul - Parana

‘‘NI
SERV TDA.

MO Maitsuro Rear°
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Descrição dos Insumo Diversos

Uniformes

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

calças comprida cm tecido brim rip slope 2,00 69.90 '79.60
cailiNas dc manga curta coin emblema em tecido umlil 7 00 59.90 25961'

at1Iieta lorrada ou Japona corn emblema 1 89.00 178.00
pal de columo ou sapato. de boa qualtdade 1.00 138,00

bi-e -ie coin cmblema 1.00 25.00 St '00
CrdCha 1.00 13.50 27.00

mcmorrit de calculo valor total por funcionario di \ idido por 12 meses
Valor total 76,02

Materiais

Descrição

Valor total

Quantidade Valor Unitário Valor Total

Equipamentos

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Cinto dc Nylon 10 .00 9,90 99_00
Lapa de chu \ a 10,00 19.90 199.00

CasNetele 10 .00 55.00 550.00
l'orta Ciisselete 10 .00 25.00 250.00

it TO de °colter cia s 10.00 14.90 149,00
:Vito 10.00 13,00 130.00

Conlin) para apito 1(.00 5,00 is() 00
Lanterna 10_00 39.90 399.00

I la para lanterna 10.00 8_00 80.(I0
Radio prolissional 450 Mlii 10.00 699_00 6990 00

lIwIlir'I dc calculo :der total anual dividido por I
Valor total

meses dividido pelo numero de funcionarios

CNPJ

03.121.972/0001-22
FLAMA CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA.
Rua Guilherme Kantor, 311

Sala 1 - Centro - CEP 83900-000
São Mateus do Sul - Parana

7-1

D,f

*
• •{-

SERViC,06 L
Nibato Maltsuro Flamm.°
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Demonstrativas

ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
MODULO 1 REFERENCIA DE CALCULO FUNDAMENTO

Lai% ro Base São os salar ios normativos da categoria, relativos ao mês da data-base, CLT (Art 457 §§ 1°, 2° e 30 e Art 458)
. aoi or priiculosidade Previsto em legislação 011 acordo coletivo, para trabalho em condições de Art 7° XXIII, CF/88 e CLT (Art 189 a 192)
i, 'tal dei iiissrubr idade Salário de referencia para calculo do seu custo e o salario minimo Art 70 , XXIII CF/88 e CLT (Art 189 a 192)

.rlis.onal tori.rrio Conferido ao trabalhador nor trabalho executado entre as 22 horas de Art 7° IX. CF/88 e CLT (Art 73 §§ 1° ao 5°)
'Ronal de HUI6 i49tLilnd Reduzida Corresponde a 52 minutes e 30 segundos CLT (Art 73 §1")

Ash mosi de Lcorsiii in de Furição valor constantes dos acordos convenches ou dissidios da categoria
suaMbOuL0 2 1 MEMÓRIA DE CALCULO FUNDAMENTO

8,330% )(1/12)x100] = 8.33% Al 7°, VIII CF/88
. t• . I 2,780/1 )(113/121x1001 = 2,78°2 Art 7°. VIII CF/88

SUBMÓDULO 22 MEMÓRIA DE CALCULO FUNDAMENTO
20.000% Art. 22, inciso I, da Lei n°8.212/91.
2,500% Art. 37, Inciso I, Decreto n.° 87.043/82.

id 49 o IIo -'RATs
3,3365c, 2% (RAO x 1,112 (PAP) - 2.2241/,

RAT x FAP, em que:
RAT - 2% ( - cOdiga CNAF 7830-2/00)
FAP - 1,0( conforme comprovante ern anexol

7 1.500% Art 37, Lei n ° 8.036/90
1,000% Decreto n°2.318/86.
0.600%

no( 12 1 0,200%
8,000% Art 15, terns' 8.030/90 e Art 79, Ill, CF.

SUBMODULO 2.3 MEMÓRIA DE CALCULO FUNDAMENTO
Jr soorte (VT x QT de Dias x 2) - (Salário base x 6%) Clausula 140 CCT
Suorrirs Refeicartratirnontação VA x (1-20%) = 385,00 x (1-20%)= R$ 308,00 Cláusula 13° CCT
7ssistanc.o "Tirdiro Cláusula 158 CCT
I undo de roroiaçae Profissional Cláusula 220 CCT
a,s!,,ftilLa Social !Liar Clbusula 16° CCT

MODULO 3 MEMÓRIA DE CALCULO FUNDAMENTO
Ants, I'ri1vitr enizado (I) 0,420% 1151)4(1/12)1x100] = 0,42% Art. 72, XXI, Cf/88, 477, 487 e ss, CLT.
incidência do crI FS solve o Aviso Prévio 0,034% 10.42%i x (8%) = 0,034%

21Multa do 1 TS e contribuição social
r ob r e o Aviso Prévio indenizado (2)

4,350% 10,08 x 0,5 x 0,9 x (1 + 5/56 + 5/56 + 1/3 x
5/56/14 4.35%

Lei ns 8 036, de lide maio de 1990 (Art 18 § 1s) corn
redação dada pela Lei r27 9491, de 9 de setembro de
1997
Lei Complementar o 1.10, de 29 de )unho de 2001
(Art 1°)

lorso Previo irabaltrado ill 1,940% W7/300217100) = 1,94% Art 7°, XXI, CF/88, 477, 487 e ss, CLT.
imudgnisio dos erica vos do submdduto 0,720% 1,94% x 36,80% 00.72%

(Arita do 50T5 9 rontragricão social
entire- c• Aviso Prrorro 1 robalhada (4)

0;078% (1x0 0770,08x1,94%)x100 00,078%

Ler ns 8 036, de lide maio de 1990 (Art. 18 41°) com
redação dada pela Lei ns 9.491, de 9 de setembro de
1997
Lei Complementar n° 110, de 29 de junho de 2001.
(Art. 1')

.1i Av,'.o Provin irelnnhz,sdn Trata-se Le alor devido ao empregado no case de o emoregador rescindir o contrato sem iusto motivo e sem the conceder aviso prévio,
• .111. r.or• 1.srostr , no§ do art 437 da ELF De wank) coin levant went° efetuado em diversos contratos, cerca de 5% do pessoal e demitido pelo empregador, antes
(I. 1- srus nu do contrato de trabalho.

1 Cr,'icirscsar sem Justa Causa A Ler C omplementar ne 1 0, de 29 de junho de 2001, determina multa de 50%, da soma dos depósitos do FGTS, no caso de
r • ; is.% verti flista • aoso tronsiderando que 10% dos empregados pedem contas, essa penalidade recai sobre os 90% remanescentes Considerando o raga mento da
mull a ()am or valores depositados relativos a salanos, ferias e 137 sartrio

' .-6.4 Tr a barbaric) No cálculo dos valores limites de limpeza e vigilância, o custo do aviso prévio trabalhado é obtido pela diluição do custo de referência para
'siso ;nevi° trabalhado nor tranalhadoi peio nimurro médio de meses ern que o trabalhador permanece no emprego (permanência media - dados da RAIS) Sobre este

• Al » ton e o ismccritual de 234,1 //30) correspondentes aos dias nAo trabalhados.
(4 , muit 1 To FeTs tio aviso prévio trabalhado valor da multa do POIS trabalhado (40%) r- contribuição social s/ FGTS (10%), que incide sobre a aliquota do FGTS (8%)

Pcic =Mr= o costa de referencia do aviso prévio trabalhado

MODULO 4 MEMÓRIA DE CALCULO FUNDAMENTO
Furtas 8,330% H/121)000] = 8,33% Art 7°. VIII CF/88.
guséricias Legais (1) 0.270% 1(1/362)x1001= 0,27% Art. 473 da CIT.
tiger, s P sidade (2) 0,020% q(5/301/128(0,0151x 100° 0,020% Art. 77, XIX. CF/88 e 10, §17, da CIT.
Rodent,: de (Q4)111-os (3) 0,330% (1(15/30)/12110,081x100 = 0,33% Art. 19 a 23 da Lei n.7 8.213/91.
Alirstimmrilo t,taturotdade (41 0,060% 81/1280,0%x(4/1211- 0,06% Art. 61 e 201, CF/88 e Art. 392 da CLT.

rtromr-sdo Is ) (Salario Base/220x1,5xQT de Horas)

CLT (Art. 59 § 1°)
Constituição Federal de 1988 (Art. 7' inciso XVI)
Jurisprudência - 1ST (Sumula 423' vide apendice pag
42)

rijasisa dc 1 mina) ausenoa por ano
tosasiva de 1,54. rum inteira e cinco decimos por cento) dos en pregados usufruindo 5 (cinco) ((has a licença por ano

Woks Maltauro Fiattebo
ERVt06 LIDA_
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I stimativa de 3 (uma) licence de 15 Iquince) dias por ano para 8"/s (oito por cento) dos empregados
rd) Estimativa de 2% (dois por cento) dos empregados usufruindo de 4 (quatro) meses de licença por ano
i3 ) Inter self) o ird iepousr ou alimentação em uualguer trabalho continuo, superior a 6 horas A nOo concessão do intervalo obriga o empregador a remunerar por esse
NC 1-A. Rir iii da lebisladar vigente, a met dogia de celdulo adotada para o modulo 4 e assentada pela expenencia da empresa, dados matematicos 011 estansticos, bem

MÓDULOS5 MEMÓRIA DE CALCULO FUNDAMENTO
Uniformed Conforrne Planilhas de Custos

Conforme Planilhas de Custos
III ensilios Confor me Pia nilhas de Custos

MODULO 6 MEMÓRIA DE CALCULO FUNDAMENTO
C urros indiretes Subtotal dos Módulos x %CI
t ticro (Subtotal dos Módulos + CI)x %Lucro
Plf 0,65% Lei n° 12.973, de 2014
i clins 3,00% Lei n° 10.833, de 2003

I.3bON (Imposto solve ser viço de
di ialuori natured)

Minim° 2% e Máximo 5%
Lei n° 116, de 2003
Legislação Municipal (Local de Execução do Serviçoi

CNPJ
03.121.972/0001-22

FLAMA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.

Rua Guilherme Kantor, 311
Sala 1 - Centro - CEP 83900-000

São Mateus do Sul - Parana

-tA4coNsTRucÕe
SERVC/06 LTDA.

Néalo Malaya° Flame.°
CPT- C-C4 : a :10
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L

SALARIOS, REAJUSTES EPAGAMENTO
NEC, SAL ARML

RFAJUSTES/CORRESOES SALARIAIS

SERVIÇOS L
hack Maltatiro Flarceso

CP 7- 13.;;Lt ;ft
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\I f:\S i RI .(»ÕES E SERVIÇOS 't
(6.1)1,972 0001--''

"ricrnic Kuntor. ii 11 i entru
- r LTP: 83.900-000 1- c1: ( 126:53

DECLARAÇÃO

(:,Arn“ a Municipal de Londrina

riegao HeselicRil nu. 01/2019
Processo Administrativo n''62/2018

A empresa FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. pessoa jurídica

de direilo privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas do

Ministerlo da Fazenda (CNPJ/MF) sob o no. 03.121.972/0001-22, declara, que

caso vencedora do certame acima citado instalara um escritório na cidade de

Londrina-Pr no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência

do contrata

Sao Mateus do Sul, 08 de janeiro de 2019.

NADj0 MALTAU LARESSO
RG:4 590.050-9

EYE: 850 410 419-20
SOC1O/ADMINISTRADOR

TRITA"FIMAC°14$cps ODA-
a SON

ago Malteuro Balms°

C:21:
cNN

03.121.972/0001-22
FLAMA CONSTRLIOES

E SERVIÇOS LTDA.
Rua Guilherme Kantoi. 311

Sala 1 - Centro - CEP 83300-000
Maus du SW - Parana.
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNN: 03.121.972/0001-22

Rua Guilltetmc Kantor, nt" 311 — sala 1 — Centro
Sao Mateus do Sul -- Pr CEP: 83.900-000 Tel: (42)3532-5844
e-mail: iicilacaou ilamaes.com.hr e encenharia Ilamacs.conthr

DECLARAÇÃO DE SUFICIENCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS
PELA CML PARA 0 CORRETO DIMENSIONAMENTO DA

PROPOSTA

A empresa FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA, pessoa juridica
de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 03.121.972/0001-22, declara, sob as
penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal
de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto
dimensionamento da proposta para a prestação de serviços de vigilância
patrimonial, conforme previsto no edital pregão presencial n°01/2019.

Sao Mateus do Sul, 08 de Janeiro de 2019

NADIO MALTAU LARESSO
RG:4.590.050-9

CPF: 850.410.419-20
SOCIO/ADMINISTRADOR

Fulams. cotarRucass
E SERVIC,06 LTDk

Nédlo Mawr° Flames°
arr.4 

.
CPF 13.4,4

C)(
CNPJ

03.121.972/0001-22
FLAMA CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA.
Rua Guilherme Kantor. 311

Sala 1 - Centro - CEP 83900-000
São Mateus do Sul - Parana
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente PROFITT CONTABILIDADE LTDA:01234653000106

Seu arquivo Fysn3zSC1 kn00005.zip foi armazenado na Caixa Económica Federal em 10101/2019 as 16:12:49.

O numero do Protocolo de Envio deste arquivo e' C3E20840D9D1D7E84040404040404040D582ECF80C642711..

Este prOt^17010 é sua garantia de que o arquivo to P devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
EconámLca Federal
Havendo ocorrências impeditivas 110 processamento do arquivo, sera enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Cornplementares:

Transmissor: PROFITT CONTABILIDADE LTDA:01234653000106
Inscrição Transmissor: 01234.653/0001-06

Responsável:
Inscrição Responsável:
Competência:
NRA:
Base de Processamento:
Código de Recolhimento:
Contato:
Telefone:

PROFITT CONTABILIDADE LIDA
01 234.653/0001-06
12/2018
Fysn3zSC1kn00005
PR - Sao Mateus Do Sul
150
ANDERSON PAULO NORA
004235321133

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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oculta do E

FaptíVEE - Fator Acidentário de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento

o

Número Madm de Vínculos:

Teiai dEstabelecimentos na subclasse
CNAS:

Totalp Edobeionimenlos na subclasse
CNAE

tr)110S LIS insomos necessários ao calculo
do FAR:

Fi r a

Fah

o FAP

Selecione urn Estabelecimento'
03.121.91210001-22 to.

_ .

o FAP - FAP Original

ou complete o GNP.; Raiz 03.121.072t

ulta para: FAP Original - Data Cálculo: 21109/2018 - Valor do Fap 1,1120 •

Dodos do estabelecimento

Nome bropresarial: FLAMA CONSTRUCOES C SERVICOS LIDA

C,M14,1 Completo: 034 01.0721i00í-22

Ender-ono'II Sçailierme Kantor 311 Sao 1 - Centro - Sao Maleus Do Sul - Pr

CEP' e3900-000

Mime do Atividade: 3004'1999

iáttoi 0:10.1 amal a RFB na extr o: 03:1 íOtiCS

lotermacões às extraçôeS

Ano de Vigência: 2019

Perrodo-bese utilizado paid o cattalo: de 01/01/2016 a

Data de extração dos dados da arrecadação: 0210212018
Guia do Recolhirnento do FGTS e de informações

Previdência Social - GFIP

Data de extração dos dados de benefícios: 03107/2018
Origem: Sistema Orrice de Berm-fir:Ms-SUB

Data de extração da expectativa devida: 2510712018
Ano de Referanda: 2016

Foote: IBGE

Val() FAP Original

2/2017

FAP Original 1120 Data Calculo: 21/09/2018

Hi:Merle() de oroce nto do FAP

FAR Original: 1,1120

AP Original

de Trabalho - CAT
com Edney

Massa Salarial: 8.795.587,08

319,1250

93.419

52.203

Data do Cálculo' 21/09(2015

Auxilio-doença por acidente de trabalho - B91:

Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
- 892:

Pensao por morte por acidente de trabalho - 893:

Auxilio-acidente par acidente de trabalho- 894:

Valor Total de Benefícios Pagos: 54.780

mica rio estabelecimento(Subciasse da GNAE - 2.0): CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (41.20-4/00)

Atividade' econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas: Visualizar Relatório 

indicadores do Estabelecimento FAP Original

jorbce .e Freqüência: 249350

Indkre de Gravidade: 2 . 1935

linlice de Gusto' 6,2495

22.datapreicgoviartFaptVen/pagesiconsultairesulta tetirj.:§1/14p.xhtmlitttps./m/

Número de Ordem de .7,p 034
Frequência: 

--4-g4o, 
*vFí"

Número de Ordem de 27.915,7601,G r9oldade'

Percent' de Ordem de 54.391
Erect-Matta:

Percent' de Ordem de
Gravidade:

Ide Ordem de Gusto 65,5279

53.4745
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11 01 2019

• Taxa Media de 78 18.18%
Rotatividade: • •

FapWEB - Fator Acidentado de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento

Namara de Ordem de 34,107.8692
Caste: Índice Composto: 1,1120

FAP a ser informado no SEMI'

Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

httos.oviww2.dataprev.gov.briFapWeb/pages/consulta/resultadoConsultabap.xhtml 2:1Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.18,luizfernando)  pag. 741 de 1732
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO DE JUNTADA

Processo Administrativo nº. 62/2018
Pregão Presencial nº 01/2019

Certifico que procedi a juntada, ao Processo Administrativo nº 62/2018, de

documentos conforme abaixo: 

a)  Na  seq.  4.1  até  a  seq.  4.9,  dos  arquivos  com  a  digitalização  dos

documentos de credenciamento das empresas participantes do Pregão Presencial 01/2019.

b)  Na  seq.  4.10  até  a  seq.  4.18,  dos  arquivos  com  a  digitalização  das

propostas das empresas participantes do Pregão Presencial 01/2019;

c) Nas seqs. 4.19 e 4.20, da digitalização da Ata da Sessão Pública e de

errata com correção de informação constante do documento de seq. 4.19, respectivamente.

Os documentos das alíneas “a” e “b” foram apresentados em original ou em

cópia  autenticada  e  todos  as  vias  físicas  dos  documentos  acima  mencionados  ficarão

arquivados no Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

.

Londrina, 17 e 18 de janeiro de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 18-01-2019 às 18:08:22
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Assunto: Planilha Reajustada da Empresa Alcateia Segurança
De: Alcateia Segurança <licitaalcateia@hotmail.com>
Data: 17/01/2019 12:53
Para: "licitacao@cml.pr.gov.br" <licitacao@cml.pr.gov.br>

Muito Boa Tarde 
Segue em anexo Planilha reajustada da empresa alcateia segurança.

Grato

a
Guilherme 
( 44 ) 99171-4363 
Enviado do Outlook

Anexos:

Planilha Reajustada.pdf 3,2MB

Planilha Reajustada da Empresa Alcateia Segurança  

1 of 1 18/01/2019 17:47
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Assunto: Planilha Ajustadas ao lance do Pregão 01/2019 - Vigilância
De: Comercial Intersept Santa Catarina <comercialsc@intersept.com.br>
Data: 16/01/2019 16:52
Para: licitacao@cml.pr.gov.br

Boa tarde!

Segue anexo as planilhas em PDF assinadas e em Excel e CCT 2018, referente ao Pregão 01/2019 e
ajustadas ao valor do lance.

Ficamos a disposição para sanar dúvidas.

Favor confirmar o recebimento

A ;,

Valdivino Vilas Boas Filho 

Coordenador de Licitações

+55 41 3266-9581 | Ramal: 4592

comercialsc@intersept.com.br

Anexos:

CCT VIGILANCIA 2018 .pdf 201KB

PLANILHA AJUSTADA AO LANCE.xls 202KB

PLANILHA AJUSTADA AO LANCE.pdf 907KB

Planilha Ajustadas ao lance do Pregão 01/2019 - Vigilância  

1 of 1 18/01/2019 17:45
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

N° do Processo: 62/2018

Licitação rtô: 01/2019 Valor Proposto Qtde.De Valor Proposto Qtde. De Valor Total

Serviço por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

por Posto (D) = (B x C) WêêÊíU êêkêêêêIê *{Dxi)
(C )

i

Vigilância -  8 
horas/dia, das 8h 
às 12h e das 14h 

às 18h, de segunda 
a sexta-feira.

R$ 4.780,91 3 R$ 14.342,73 1 R$ 14.342,73

ii

Vigilância -  8 
horas/dia, das 

11:30 às 20h, de 
segunda a sexta- 

feira.

R$ 4.916,05 3 R$ 14.748,14 1 R$ 14.748,14

mi

Vigilância - 12 
horas diurnas, das 

8 às 20h, de 
segunda a 

domingo, em 
turnos de 12x36 

horas.

R$ 4.730,43 2 R$ 9.460,86 1 R$ 9.460,86

IV

Vigilância - 12 
horas noturnas, 

das 20h às 8h, de 
segunda a 

domingo, em 
turnos de 12x36 

horas.

R$ 5.076,64 2 R$ 10.153,28 1 R$ 10.153,28

Valor Mensal dos Serviços R$ 48.705,00

" O  *
'“TfÍTERSEPT VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

^8.282.615/0001-601
INTERSEPT VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM JOÃO VI, N° 299  
CAJURU -  CEP 82900-150

|__  CURITIBA -P R  — 1
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W . ' W CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

finipss ittftrssp l

Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada
EMPRESA: INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - FONE (41) 3266-9581
CNPJ: 08.282.615/0001-60
ENDEREÇO: RUA: DOM JOÃO VI, 299 - CAJURU -CURITIBA/PR
DATA: 16/01/2019
VALIDADE PROPOSTA: 90 (noventa)dias
QUANTIDADE: 12 meses
DATA BASE: 01/02/2018
SINDICATO: SINDICATO VIGTES ESTADO DO PARANÁ - CCT N° PR000491/2018
E-MAIL COMERC!ALSC(3>.INTERSEPT.COM.8R
REGIME TRIBUTÁRIO LUCRO PRESUMIDO

Para fins de participação Pregão Presencial n° 01/2019, apresentamos a seguinte proposta de preços

Licitação n°: 01/2019 Valor
Proposto Qtde, De Valor Froposto Qtde, De Vator Total

Serviço por
Empresado Empregados por Posto Postos do Serviço

....................  « ... ..........  '... m por Posto {D>a (8 x C) m m * m * m
m

I

Vigilância -  8 
horas/dia, das 8h 
às 12h e das 14h 

às 18h, de 
segunda a sexta- 

feira.

4.780,91 3 R$ 14.342,73 1,00 R$ 14.342,73

II

Vigilância -  8 
horas/dia, das 

11:30 às 20h, de 
segunda a sexta- 

feira.

4.916,05 3 R$ 14.748,14 1,00 R$ 14.748,14

III

Vigilância -1 2  
horas diurnas, das 

8 às 20h, de 
segunda a 

domingo, em 
turnos de 12x36 

horas.

4.730,43 2 R$ 9.460,86 1,00 R$ 9.460,86

IV

Vigilância -1 2  
horas noturnas, 

das 20h às 8h, de 
segunda a 

domingo, em 
turnos de 12x36 

horas.

5.076,64 2 R$ 10.153,28 1,00 R$ 10.153,28

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS R$ 48.705,00
VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS R$ 584.460,00

BANCO DO BRASIL -
AG: 3041-4
C/C: 00144127-2

Curitiba, 16 de janeiro de 2019

Declaramos, que, nos preços estão inclusos todos as despesas com Impostos, Taxas, Materiais, Equipamentos, Uniformes, Encargos Trabalhistas, 
Previdenciários e Fiscais, além de quaisquer outros que incidam na contratação do objeto, inclusive os custos de entrga no local indicado pela Câmara Municipal 
de Londrina, dos materiais, uniformes e equiupamentos

INTERSEPT VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

IÕ8.282.615/0001-6Õ1
INTERSEPT VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM JOÃO VI, N° 299  
CAJURU -  CEP 82900-150
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018 
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância -  8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira. 
1. MÓDULOS 
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILANTE
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 SINDICATO DOS VIGILANTES DO PARANA - CCT N° PR000491/2018 

Módulo 1 -  Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

2.180,10

Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
Submódulo 2.1 -  13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2*1 13° (décimo terceiro) Salário« Férias e Adicional de Férias Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% ! 181,68
B " 2,78% 

11,11%!
l" 60,56 

242,23
FG1 Ida v / VUlvlUilui UÇ rt/i Idj ............
WÊÈÈÈIÈÊÊÊSÊÊÈÈ K̂ÈKÈÍKtÈKÈÊÊÊÊÈÊÊSÊÈSÊÊÊÊÈÈÈ

Notas:
1 -  Verificando a estrutura conceituai da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do 
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

::À :;i
GPS, FGTS e outras contribuiçocs Percentual {%)

20,00% 484.47
B Salário Educação 2,50%
C SAT 3,78%
D SESC ou SESI 1,50%
E SENAI: SENAC 1,00%
F SEBRAE 0,60%
G INÇRA ; í i i 0,20%

^  .H H'-: 8,00%
111!! 37,58% 910,22
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 -  Benefícios Mensais e Diários
2*3 Benefícios VIensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 86.38
B Auxílio-Refeição/Alimentação 499,84
C Assistência Médica e Familiar 83,32
D Auxilio Creche 3,50, Seguro de Vida 9,00, Fundo de Formação Profisional 15,00 27 50

697,04

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais» Mensais e Diários Valor (RS)

2 1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 910,22
2.3 Benefícios Mensais e Diários 697 04

1.849,49

x::

8̂.232.1 5/0001
TERSEPT VIGILÂNCIA 
SEGURANÇA LTDA.
PUA OOM JOÃO VI, N° 299  
CAJURU -  CEP 82900-150
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Módulo 3 -  Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0.25o» 6,06
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,48
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 1,37% 33,09
D Aviso Prévio Trabalhado 0,28% 6,06
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado
0,10% 2,28

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.01% 0 24
Total 2,03% 48,20

Notas:
1 -  Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 -  Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 
Submódulo 4.1 -  Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Ilegais Percentual (%)

8,33%

0,27%

0,07%

0,33%

0,05%

Valor (RS)
~  181,68

5,97

! 1,49 

1,14

_A

B

C

D

E _

(Substituto na cobertura de Férias
(Substituto na cobertura de Ausências Legais ( cálculo = (5/365) = 5 
dias de ausência no decorrer do ano que corresponde a 1,37% 
sobre a remuneração mensal e cada colaborador)
Substituto na cobertura de Licença Paternidade (cálculo — 
(5/365)*15% de probabilidade de nascimento de filh(ao) de cada 
colaborador no ano.) correspondendo a 0,21 % sobre a 
remuneração do colaborador)
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 
(cálculo — (15/365)* 15% de probabilidade de ocorrer um acidente 
ao colaborador no ano.) correspondendo a 0,62% sobre a 
remuneração do colaborador)
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade = 
(1/12)*2%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de 
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim 
correspondendo ao percentiual de 0,07% sobre o valor da 
remuneração dé cada colaboradora)

F

Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( cáuculo =(5/365) = 5 
dias de ausência no decorrer do ano que corresponde a 1,37% 
sobre a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27% 5,97

Subtotal 9,33% ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ li
Incidência do Sub-módulo 2.2 3.51%

Total 12,84% 279,85
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 -  Substituto na Intrajornada
Substituto na Intrajornada Valor (R$)

A | Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 125,78
Total ............... 125,78

Quadro-Resumo do Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição éú  Profissional Ausente Valor (RS)

4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada 125,78

Total 405J3

Módulo 5 -  Insumos Diversos
■111 te iim o  Piw rsos Valor (R$)

A Uniformes 38,33
B Materiais 9,33
C Equipamentos 48,75
D Outros (especificar)

Total 96,42

Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 0.10% 4,70
B Lucro 0,10% 4,58
C Tributos 6,65% 326,92

C.l. Tributos Federais (especificar) 3,65% 179,44
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0 00
c . 3. 1 riDuios Municipais (especificar) 3,00% 147,48

Total 6*85% .................... 336*20

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

A Módulo 1 -  Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.849,49
C Módulo 3 -  Provisão para Rescisão 48,20
d  ;Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 405,63
F Módulo 5 -  Insumo Diversos 96,42

m m m  ( a + b + c + d + d 4*579,84
F i Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro 336,20

Valo* total por empregado 4916,05
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r
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇAO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018 
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância -  8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
1. MÓDULOS 
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILANTE
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

I 6 SINDICATO DOS VIGILANTES DO PARANÁ - CCT N° PR000491/2018
|Módulo 1 -  Composição da Remuneração |

i Composição da Remuneração V a lo r « }
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

2JUMM0
Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

ISubmódulo 2.1 -  13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13" (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias
A 13o (décimo terceiro) Salário 8,33%
B jFéria& e Adicional de Férias 2,78% 60,56

111111 11,11% 242,23
Notas:
1 -  Verificando a estrutura conceituai da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do 
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 -  Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
llÉ lGPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A 20.00% 484,47
B Salário Educação 2,50%
C SAT 3,78%
D SESC ou SESI 1,50% 36,34

..E SENAI-SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE : :;.i: :; : ' 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4.84
H FGTS 8.00% 193,79

37,58% 910,22
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 -  Benefícios Mensais e Diários
1111 Benefícios Mensais e Diários 1■11

A Transporte 86,38
B Auxílio-Refeição/Alimentação 499,84
C Assistência Médica e Familiar 83,32
D Auxilio Creche 3,50, Seguro de Vida 9,00, Fundo de Formação Profisional 15,00 27,50

697,04

fQuadro-Resumo do Módulo 2 -  Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários |
2 Encargos c Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (RS)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242.23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 910,22

f 08.282.615/0001-
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2.3 Benefícios Mensais e Diários 697,04
ÍM % 49

Módulo 3 -  Provisão para Rescisão
l l l l l l Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,25°o 6,06
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,48
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 1,37% 33,09
D Aviso Prévio Trabalhado 0,28% 6,06
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado
0,10% 2,28

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.01o» 0,24
2,03% 48,20

Notas:
1 -  Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 -  Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 
Submódulo 4.1 -  Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) w ê ê ê ê ê ê è b è k è b ê ê k è
A Substituto na cobertura de Férias

B
Substituto na cobertura de Ausências Legais ( cálculo = (5/365) -  5 
dias de ausência no decorrer do ano que corresponde a 1,37% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador) 5,97

C

Substituto na cobertura de Licença Paternidade (cálculo =
(5/365)*15% de probabilidade de nascimento de fllh(ao) de cada 
colaborador no ano.) correspondendo a 0,21% sobre a remuneração 
do colaborador)

D

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 
(cálculo = (15/365)*15% de probabilidade de ocorrer um acidente 
ao colaborador no ano.) correspondendo a 0,62% sobre a 
remuneração do colaborador)

0,33%

E

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade -  
(1/12)*2%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de 
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim correspondendo 
ao percentiual de 0,07% sobre o valor da remuneração de cada 
colaboradora)

0,05%

F

Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( cáuculo =(5/365) = 5 
dias de ausência no decorrer do ano que corresponde a 1,37% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27%
5,97

Subtotal 9,33% 203,42
Incidência do Sub-módulo 2.2 3.5 l°o 76.44

12*84% 279,85
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 -  Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (RS)
A 1 Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00%

0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 279,85
4.2 Substituto na Intrajornada

279,85

Módulo 5 -  Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (RS)
A Uniformes 38.33
B Materiais 9,33
C Equipamentos 48,75
D Outros (especificar)

^ I^ K ^ Ê È Ê È È K H Ê Ê IÊ K K K Ê Ê È Ê È I^ ^ Ê Ê Ê Ê fâ ^ ^ ^ ^ Ê M Ê Ê ^ Ê K Ê Ê Ê È 96,42

Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 0,10% 4.45
B Lucro 0,10% 4,46
C Tributos 6,65% 317,93

C.l. Tributos Federais (especificar) 3,65% 174,50

C.3. Tributos Municipais (especificar) 3.00% 143.43
6,85% 326,84

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

A Módulo 1 -  Composição da Remuneração 2 180.10
B Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.849,49
C Módulo 3 -  Provisão para Rescisão 48,20
D Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 279,85
E Módulo 5 -  Insumo Diversos 96,42

Subtotal (A + B + C + D +E ) 4.454,07
F 1Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro 326,84

Valor total por empregado 4*780,91

f08.282.615/0001-6Õ1
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N° do Processo: 62/2018 
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância -  12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 
1. MÓDULOS 
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILANTE
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 SINDICATO DOS VIGILANTES DO PARANA - CCT N° PR000491/2018 

Módulo 1 -  Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Vâlor (R$)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

2.180,10

Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
Submódulo 2 .1-13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13IV (décimo terceiro) Salário. Ferias c Adicional de l*urias Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181.68
B Férias e Adicional de Férias 2,78% 60.56

WÈÊÈÊÊÈÊÈÊÊIÊÊÈÈÈÊÊÈÊÈÊÈÈÊÈÈÈÈÈÊÈKÊÊÊÊÍÈÈÊÊÊÈÈÈÊÈÊÈÊÊÈÈÈÊÊM 11,11% 242.23
Notas:
1 -  Verificando a estrutura conceituai da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do 
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 -  Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2-2 GPS, FGTS c outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)
A INSS p : 20,00%
B Salário Educação 2,50%
C SAT 3,78%
D 1,50%
E s i n a í ^ í e S s ^ : ^ 1,00%
F SEBRAE : 0,60%
G INCRA : 0,20%
11 8.00% 193.79

Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 -  Benefícios Mensais e Diários
2.3 Beneíkios Mensais c Diários Valor (RS)
A Transporte 26,88
B Auxílio-Refeição/Alimentação 340,80
C Assistência Médica e Familiar 83,32
D Auxilio Creche 3,50, Seguro de Vida 9,00, Fundo de Formação Profisional 15,00 27.50

478.50

Quadro-Resumo do Módulo 2 -  Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Bcncílctos Anuais, Mensais e Diários Valor (RS)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 910,22

5/0001-6<P
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2.3 Benefícios Mensais e Diários 478 50
1.630,95

Módulo 3 -  Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,25",. 6,06
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,48
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 1,37% 33,09
D Aviso Prévio Trabalhado 0,28% 6,06
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado
0,10% 2,28

I Multa do FGTS e contribüição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 001% 0 24
2,03% 48,20

Notas:
1 -  Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 -  Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 
Submódulo 4 .1 -  Substituto de Ausências Legais
4 J Subsf ituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 181,68

B

C

Substituto na cobertura de Ausências Legais ( cálculo = (5/365) -  5 
dias de ausência no decorrer do ano que corresponde a 1,37% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)
Substituto na cobertura de Licença Paternidade (cálculo =
(5/365)*15% de probabilidade de nascimento de filh(ao) de cada 
colaborador no ano.) correspondendo a 0,21% sobre a remuneração 
do colaborador)

0,27%

0,07%

_____ ------- 5,97

1,49

D

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 
(cálculo = (15/365)*15% de probabilidade de ocorrer um acidente 
ao colaborador no ano.) correspondendo a 0,62% sobre a 
remuneração do colaborador)

0,33%

7,17

E

F

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade = 
(1/12)*2%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de 
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim correspondendo 
ao percentiual de 0,07% sobre o valor da remuneração de cada 
colaboradora)
Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( cáuculo =(5/365) = 5 
dias de ausência no decorrer do ano que corresponde a 1,37%» sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)

0,05%

0,27%

------------ 1,14

537
Subtotal 933% 203.42

Incidência do Sub-módulo 2.2 3.51% 76.44
m Ê Ê Ê Ê m ^m sm Ê m sÊ Ê Ê m Ê ^^^Ê m m ê m Ê Ê m m m m sm a Ê M 12,84% 279.85

Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 -  Substituto na Intrajornada
4*2 Substituto na intrajomada
A ! Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00° o

■ i l l Valor (RS)
171,51
171 ?51

Quadro-Resumo do Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente
4...]Cmk> de Reposição do Proâssíomtl Á m m tç

4.1 Substituto nas Ausências Legais
H im Valor (R$)

279,85
4.2 Substituto na Intrajomada 171,51

Total 451,36

Módulo 5 -  Insumos Diversos
5
A

Insumo Diversos 
Uniformes

i i i i ValorJRS)
38.33

B Materiais 9,33
C Equipamentos 48,75
D Outros (especificar)

Total 96.42

Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro
■111 Custos indiretos. Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 0,10% 4,41
B Lucro 0,10% 4,41
C Tributos 6,65% 314,57

C.l. Tributos Federais (especificar) 3,65% 172,66
0,00

C.3. Tributos Municipais (especificar) 3.00° «> 141,91
Total [ - 

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

6.85% 3 2 3 3

A
Mão de obra vinculada à execução eontmtual (valor por empregado j 
Módulo 1 -  Composição da Remuneração

Vater (R$)
2.180,10

B Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.630,95
C Módulo 3 -  Provisão para Rescisão 48,20
D Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 451,36
E Módulo 5 -  Insumo Diversos 96,42

Subtotal (A iB  + C t D - í  li) 
Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor total por empregado

4407,04
323,39

4.730*43
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018 
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância -  12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em tumos de 12x36 horas. 
1. MÓDULOS 
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILANTE
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 SINDICATO DOS VIGILANTES DO PARANÁ - CCT N° PR000491/2018 

Módulo 1 -  Composição da Remuneração
1 C om posição da Remuneração Valor (RS)
A Salário-Base 1 677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno 160,08
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F DSR 12 02

2.372,19

Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
Submódulo 2.1 -  13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
%Á 13“ (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 197,68
B Uariar /ã" A rJv\ TAfínn : ........  ....  ....... 2,78% 65,89

11,11% 263,58
Notas:
1 -  Verificando a estrutura conceituai da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do 
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 -  Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GFS, FGTS e  outras cm trftm ii& w Percentual {%) Valor (RS)

;::.â ï ï 20,00% 527,15
B Salário Educação 2,50%
C SA Í 3,78%
D SESC ou SESI 1,50%

SENAI -  SENAC ;!:; 1,00%
: ■SiBÉAE i: 0,60%

G INCRA -1 0,20%
II FGTS ■ 8,00%

Total 37,58%
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 -  Benefícios Mensais e Diários
2.3

ll1■1ë1 §!H

A Transporte 26,88
B Auxílio-Refeição/Alimentação 340,80
C Assistência Médica e Familiar 83,32
D Auxilio Creche 3,50, Seguro de Vida 9,00, Fundo de Formação Profísional 15,00 27,50

Total ....................................... 47SM

Quadro-Resumo do Módulo 2 -  Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
11111 Encargos e Benefícios Anuais* Mensais e  D iária Valor (R$)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 263,58
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 990,42
2.3 Benefícios Mensais e Diários 478,50

Total ........

fõ sísa .e i 5/0001-60
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Módulo 3 -  Provisão para Rescisão
3 Provisão para Re&cisâo Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0 25% 6 59
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,53
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 1,37% 36,01
D Aviso Prévio Trabalhado 0,28% 6,59
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado
0,10% 2,48

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,01% 0 26
2,03% 52,45

Notas:
1 -  Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 -  Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 
Submódulo 4.1 -  Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual {%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias

B
Substituto na cobertura de Ausências Legais ( cálculo = (5/365) = 5 
dias de ausência no decorrer do ano que corresponde a 1,37% 
sobre a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27%
6,50

C

Substituto na cobertura de Licença Paternidade (cálculo -  
(5/365)*15% de probabilidade de nascimento de filh(ao) de cada 
colaborador no ano.) correspondendo a 0,21% sobre a 
remuneração do colaborador)

0,07%

P i i S i i i i t S S S i Â

D

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 
(cálculo — (15/365)*15% de probabilidade de ocorrer um acidente 
ao colaborador no ano.) correspondendo a 0,62% sobre a 
remuneração do colaborador)

0,33%

E

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade -  j 
(1/12)*2%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de j 
nascimento de fllh(ao) de cada colaboradora, assim ; 0,05% 
correspondendo ao percentiual de 0,07% sobre o valor da 
remuneração de cada colaboradora) |

F

Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( cáuculo =(5/365) = 5 
dias de ausência no decorrer do ano que corresponde a 1,37% 
sobre a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27%

Subtotal 933% 221,34
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,51% 83,17

12,84% 304,51
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 -  Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 171,51

Total 171,51

Quadro-Resumo do Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente i 1

4.1 Substituto nas Ausências Legais 304,51
4.2 Substituto na Intrajornada 171,51

476,02

Módulo 5 -  Insumos Diversos
■ I I I Insinuo ôiw rsos Valor (RS)

A Uniformes 38 33
B Materiais 9,33
C Equipamentos 48,75
D Outros (especificar)

96,42

Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (% ) < m mm

A Custos Indiretos 0,10% 4,73
B Lucro 0,10% 4,73
C Tributos 6,65% 337,60

C.l. Tributos Federais (especificar) 3,65% 185,30
C.2. Tributos Estaduais (especificar') 0.00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00° o 152,30
w m Ê Ê Ê 8 m ^ ^ a m Ê fflm È È È Ê È È Ê m m ^ È Ê Ê Ê Ê ^ ^ m m 6,85% 347,06

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão dc obra vinculada it execução contratual (valor por empregado) Valor (RS)

A Módulo 1 -  Composição da Remuneração 2.372,19
B Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.732,50
C Módulo 3 -  Provisão para Rescisão 52,45
D Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 476,02
E Módulo 5 -  Insumo Diversos 96,42

Subtotal {A * » 4  €  + J> + 1 ) 4,729,58
F 1Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro 347,06

Valor total por empregado 5*076,64

INTERSEPT VIGSLANCIA E 
SEGURANÇA LTDA.
RUA DOM JOÃO VI, N° 299  
CAJURU -  CEP 82900-150
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Descrição dos Insumo Diversos

N° do Processo: 62/21018

Licitação n°: 01/2019 Quantidade Valor

Valor Diluído 
Duração dos 

itens 
(vida útil)

CALÇA 2,00 35,00 11,67
CAMISA 2,00 35,00 11,67

JAQUETA FRIO 1,00 50,00 8,33
CALÇADO SEGURANÇA 1,00 35,00 5,83

BONE 1,00 5,00 0,83
Valor total 160,00 38,33

Materiais

Descrição Quantidade Valor

Valor Diluído 
Duração dos 

itens 
(vida útil)

CINTO DE NYLON 1,00 10,00 0,83
CAPA DE CHUVA 1,00 15,00 1,25

CRACHÁ 1,00 2,50 0,42
CASSETETE 1,00 15,00 0,42

LIVRO DE OCORRÊNCIAS 1,00 8,00 2,67
APITO 1,00 5,00 0,28

CORDÃO PARA APITO 1,00 2,50 0,14
LANTERNA 1,00 15,00 2,50

PILHA PARA LANTERNA 1,00 10,00 0,83
Valor total 83,00 9,33

Equipamentos

Descrição Quantidade Valor

Valor Diluido 
Duração dos 

itens 
(vida útil)

Rádio HT com Baterias 9,00 650,00 48,75

Valor total 650,00 48,75

INTERSEPT VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA.
ru a  DOM JOÃO VI, N° 299 
CAJURU -  CEP 82900-150

L  CURITIBA -  PR
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   PR000491/2018  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   27/02/2018  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR008160/2018  
NÚMERO DO PROCESSO:   46212.002787/2018-97  
DATA DO PROTOCOLO:   27/02/2018  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)  
Processo n°: e Registro n°:  
  

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO 
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO 
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO 
SOARES; 
  
SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA 
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n. 
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES; 
  
SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE 
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n. 
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES 
FERREIRA; 
  
SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO; 
  
SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E 
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA; 
  
SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA; 
  
SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO; 
  
SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E 
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a) 
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS; 
  
SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS; 
  
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS 
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS; 
  
E  
 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n. 
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA 
NETO; 
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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 fevereiro de 
2018 a 31 de janeiro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados 
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial em PR.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019  
 

Com vigência a partir de 1º.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7º, inc. V 
(piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o 
art. 1º (vigilância armada e desarmada) da Portaria nº 387, do Ministério da Justiça-DPF, 
publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos salariais, para o cumprimento da jornada legal, 
assim: 
  

03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.677,00; 
  

03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos 
monitorados: R$ 1.677,00;  

03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e sociedades 
esportivas, farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e 
construtoras e empreendimentos imobiliários: R$ 1.170,00; 

03.4. Monitor de segurança eletrônica:  R$ 1.677,00; 

03.5. Segurança pessoal:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica 
própria, de 30% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o 
empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.180,10; 

03.6. Supervisor:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, 
de 30% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o 
empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.180,10; 

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.23,luizfernando)  pag. 777 de 1732



03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga 
em rubrica própria, de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida 
gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.096,25;  

03.8. Líder: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 
10% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador 
que pagar salário igual ou superior a R$ 1.844,70; 

03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.035,50; 

03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, “office-boy”): R$ 967,00; 

Parágrafo primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a 
todos os vigilantes que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 
03.8, por força do presente instrumento e independente do local de trabalho; 

Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 será paga enquanto o 
vigilante estiver exercendo as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado 
o seu pagamento, quando o empregado não as estiver desempenhando ou delas tenha sido 
remanejado, inclusive na hipótese de retorno à função de origem; 

Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor 
extensão e complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a título eventual por substituição, 
a sua alocação em postos de trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos 
da categoria sugerem às empresas a preferência à contratação de vigilantes acima de 40 anos. 

Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam contrato de trabalho 
com empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo sindicato 
patronal que subscreve o presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança 
e vigilância, fica assegurada a percepção do salário do vigilante acrescido de 50% (cinquenta 
por cento). 

Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, 
seminários, shows, campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), 
receberá o valor da hora normal, relativamente às 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido 
sua jornada de trabalho, e como extras, se a tiver cumprido. O trabalho em eventos não 
descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto no presente instrumento, 
devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento". 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019  
 

À face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre 
negociação (art. 7º incisos V, VI e XXVI da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2018, 
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o reajuste total de 2,80% a incidir, nas proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas 
seguintes: 
a) 1,87% índice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base 
anterior e aos salários não superiores a R$ 3.010,00; 
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na 
alínea “c” da cláusula 13, representando o reajuste de 7,58%; 
c) R$ 151,00 o valor do convênio saúde, representando reajuste de 2,02%;  
  

Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção 

salarial será proporcional ao número de meses trabalhados.  
Parágrafo segundo: às empresas é facultada a compensação de todos os reajustes 
concedidos, no período, sejam os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles 

ressalvados na referida Instrução Normativa 01/TST.  
Parágrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários 
dos empregados abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018. 
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, será aplicado o 
reajuste do item "a" supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder. 
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 
 

O pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela 
empregadora mediante cheque, desde que este seja passível de pronta e instantânea 
compensação. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - MORA SALARIAL  
 
 

Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida 
por lei, sob a pena de paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por 
cento) ao dia, limitada a 90 (noventa) dias, não se admitindo juros capitalizados, além das 
demais sanções legais. 
 

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

 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
 

Será fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a 
discriminação das verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao 
FGTS, observado o parágrafo único do artigo 464 da CLT.  
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO  
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As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que 
o requeiram, na forma e tempo legais. 
 
 
CLÁUSULA NONA - 13° SALÁRIO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019  
 

Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, 
aprazando-se, então, como data limite 12.12.2018, ficando certo que a presente fixação não 
colide com o estabelecido na cláusula 8ª. 
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua 
remuneração terá acréscimo de 20% sobre a hora diurna.  
Parágrafo primeiro: considerar-se-á noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia 
e 05 horas do dia seguinte. 
 

Outros Adicionais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS  
 
 

Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de 
insalubridade na forma e limites da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os 
percentuais incidirão sobre o salário-base e o salário mínimo legal, respectivamente. 
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO  
 
 

Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, à 
empregadora, equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador.  
Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois 
integralmente suportado pelo empregado que o desejar, será obtida via acordo coletivo de 
trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato dos empregados e a empresa interessada, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de registro e depósito da presente 
convenção coletiva de trabalho.  
Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado será equivalente a 50% do salário do 
trabalhador. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO  
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VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019  
 

Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituído o vale alimentação mediante as 
condições explicitadas na presente cláusula:  
a) o benefício não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para 
qualquer fim, direto ou indireto, decorrente da relação de emprego;  
b) é expressamente assegurado à empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo 
efetivo, na forma da legislação do PAT;  
c) o valor individual é fixado em R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos);  
d) a empresa fornecerá um vale por dia efetivamente trabalhado;  
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, 
iniciando-se, então, quando do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018;  
f) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja percebendo 
alimentação, seja fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por 
vales ou tíquetes. No caso de fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o 
desconto ficará limitado à metade do previsto na alínea "b".  
Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, será possível a 
substituição do vale alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições 
previstas na presente cláusula, exceto a data de entrega que passará a ser entre os dias 15 e 
18 do mês.  
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o trabalhador, 
a empresa fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela referente ao vale 
aqui especificado, sendo que tal benefício é de caráter indenizatório. 
Parágrafo terceiro: na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui 
tratado é fixado em R$ 16,00 (dezesseis reais) àquele que cumprir, na referida atividade, jornada 
de até 04 horas. 
 

Auxílio Educação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE  
 
 

O empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá 
sua falta abonada pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas. 
 

Auxílio Saúde  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÊNIO SAÚDE  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019  
 

Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 
(cento e cinquenta e um reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal 
de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição 
do valor restante, ficando expressamente autorizado o desconto salarial, em folha de 
pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conforme respectivas bases 
territoriais, visando a assistência médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios. 
Quando o empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a 
ser pago pela empresa, no mês seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis 
reais e trinta e dois centavos), com a correspondente diminuição do encargo do empregado, 
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ficando certo que o benefício aqui disposto não tem natureza salarial e não se integra ao contrato 
de trabalho para nenhum efeito. 
Parágrafo primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 6º 
dia útil de cada mês subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem 
fornecidas pelos sindicatos, conforme respectivas bases territoriais.  
Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso 
salarial de vigilante, por mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente 
cláusula. 
Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias à 
inscrição dos novos admitidos, visando o início do fornecimento dos serviços médico-
ambulatoriais, previstos na presente cláusula. 
Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, 
previsto na presente cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que 
tal importe em alteração contratual, ou continuar no plano pré-existente observados os limites 
máximos de desconto aqui tratados. 
Parágrafo quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, 
cabendo ao mesmo, se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o seu 
sindicato de classe. A exclusão só se concretizará após a liquidação de eventuais débitos do 
trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a data do seu requerimento de exclusão, e 
depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora. 
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL  
 
 

A empresa concederá, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim 
declarados perante a Previdência Social, um auxílio funeral, equivalente a 06 (seis) salários 
mínimos, benefício este sem qualquer natureza salarial. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE  
 
 

As entidades convenentes mantêm o benefício instituído através do instrumento depositado e 
registrado no MTE-DRT-PR, em 15.03.2010, sob nº MR000491/2010, regulador da assistência 
por morte ou incapacidade, atualizando-o por termo aditivo.  
 

Auxílio Creche  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019  
 

As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio 
substitutivo, na forma da CLT, ou prestar auxílio creche, sem natureza salarial, na forma da 
norma respectiva. 
Parágrafo primeiro: em caso de auxílio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.02.18, 
em R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) sofrendo correção, a partir de então, na mesma 
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forma atribuída ao salário da beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o benefício será 
estendido ao filho até atingimento da idade de um ano. 
 

Seguro de Vida  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE  
 
 

Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente 
(Resolução CNSP 05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um 
seguro mantido pela empregadora no mesmo valor. 
Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, 
não será permitido o desconto do mesmo no salário dos seus empregados. 
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS  
 
 

Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado. 
Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do 
término de validade do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado 
dispensado. 
Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de 
dispensa por justa causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela 
empregadora. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS  
 
 

Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO  
 
 

As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em 
inquérito criminal ou responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções 
e na defesa do patrimônio do empregador ou de seus clientes, salvo se comprovadamente 
houver negligência do empregado no exercício de suas funções. 
Parágrafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá 
cobertura médica e psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo médico 
da empresa e do convênio saúde, cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o 
valor total do convênio saúde previsto na cláusula 15ª. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO  
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Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente 
preenchidos, ao empregado demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na 
legislação pertinente, a empresa será responsável pelo pagamento das quotas do Seguro 
Desemprego a que fizer jus o ex-empregado. 
 

 
Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019  
 

O vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao 
piso mensal de R$ 678,30 (correspondente à multiplicação do valor hora do piso salarial da 
categoria, para jornada de 220 horas, ou seja, de R$ 7,62 por 8 horas diárias normais 
multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados no ano calendário), acrescido do 
valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas normais e DSR, 
89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os 
valores de R$ 564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 8ª 
diária), mais R$ 108,60 de remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais 
– art. 71. Parágrafo 4º (CLT), e mais R$ 94,12 a título de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 
18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então, uma remuneração mensal de R$ 1.667,35. 

Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a 
discriminação dos títulos e valores pagos, como aqui especificados, como também assim 
discriminar no contrato de trabalho e CTPS, observado o par. único do art. 464 da CLT; 

Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos), pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante 
contrato de trabalho, para que os mesmos desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas 
diárias, nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. No regime de trabalho SDF 
(sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica pactuada, estabelecida e legitimada a 
jornada de trabalho de 12 (doze) horas; 

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo 
trabalhador na escala disposta na cláusula 5ª quando em atividades superiores a média de 9,5 
dias de trabalho-mês, não acarretará o pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais 
dias compensam-se em meses que o labor dos trabalhadores é inferior à média descrita 
anteriormente. 

Parágrafo Quarto: O regime SDF não exclui a possibilidade do vigilante  vir a cumprir cobertura 
de outras escalas, ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim 
cumpridas como extras. 

Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do 
presente regime, os trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais 
remunerados nos domingos, nem usufruir folgas nos feriados, sendo que tais descansos serão 
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compensados com as folgas decorrentes da semana, não acarretando, portanto, pagamento das 
horas em dobro ou horas extras a 100%. 

Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados “feriados” ponte, 
conforme a tradição e prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos 
proporcionais estabelecidos na cláusula 3ª, não se considerando tal situação como horas 
extraordinárias. 

Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá 
o determinado correspondente ao disposto: 

I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes; 

II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas; 

III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas. 

Parágrafo Oitavo: O empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) 
faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade. 

 
Portadores de necessidades especiais  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ  
 
 
  

Recomenda-se às empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos. 

Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal nº 
7102/83, inclusive pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu 
exercício pelo Departamento da Polícia Federal, entre outras disposições normativas, fixam as 
categorias que, aos fins das cotas dos portadores de deficiência e menores aprendizes, serão 
considerados os empregos concedidos pela empresa no setor administrativo, excluído assim o 
operacional. 

 
Mão-de-Obra Feminina  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES  
 
 

Às empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão 

funcional. 

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS  
 
 

Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado 
e as comissões, se existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS  
 
 
  

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em 
postos de serviços em raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser 
submetidas à assistência deste. 

Faculta-se às empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados 
lotados em postos de serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo 
de serviço superior a um ano. 

Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas 
rescisórias no prazo estabelecido em lei. 

Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento 
das quantias líquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao 
empregado à razão de 2% (dois por cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) dias, 
não se admitindo juros capitalizados. 

Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo empregado, 
em caso de deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o 
recebimento dos haveres rescisórios. 

Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à 
remuneração das férias proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os que 
tenham sido despedidos por justa causa. 

Parágrafo quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma 
(se indenizado ou trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela 
lei. 

Parágrafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente 
fazer constar, na comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não 
o fazendo, não poder alegá-la em Juízo, presumindo-se injusta a despedida. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO  
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O empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado 
sem justa causa, terá garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem 
considerar vantagens pessoais. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO  
 
 

É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso. Após, é livre o 
exercício profissional, sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os 
certificados de formação de vigilantes após os devidos registros. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA  
 
 

As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de móveis e 
transportes de dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a 
mudança de domicílio do empregado, desde que a transferência ocorra por iniciativa do 
empregador ou por mútuo entendimento entre as partes. 
Parágrafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional 
de 25% (vinte e cinco por cento), na forma da lei. 
 

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

 
Qualificação/Formação Profissional  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019  
 

As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em favor da categoria 
profissional, com o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do 
fundo de qualificação profissional. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados 
da empresa na base territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNPJ do mês anterior 
ao do pagamento) será quitado até o dia 15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,75 à 
Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da respectiva base. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As empresas enviarão à Federação os CAGEDs relativos ao mês 
anterior ao da contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente à 
base territorial, conforme a informação do CAGED. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por 
empregado, no caso de descumprimento do previsto na presente cláusula. 

 
Políticas de Manutenção do Emprego  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
 
 

A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e indenização 
adicional (Lei nº 6708/79), na hipótese do término do contrato de prestação de serviços, pelo 
atingimento do seu prazo, quando o seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova 
empresa prestadora de serviço, no mesmo posto. 
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
 
 

Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações: pré-aposentadoria: para o 
empregado que, comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro 
anos de contribuição previdenciária e um ano de serviço na empresa, será garantido o emprego 
até a data que completar trinta anos da referida contribuição para aposentadoria proporcional 
ou trinta e cinco anos da referida contribuição para aposentadoria integral. A comprovação 
deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias após o implemento dos 
referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula;  
 

 
Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Intervalos para Descanso  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA  
 
 

À face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 
minutos, mediante ajuste entre empregado e empregador. 
Parágrafo Único: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser 
considerado o salário e o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo 
que o intervalo pode ser usufruído no local de trabalho e deverá assim ser feito quando do 
trabalho considerado em horário noturno, para preservar a incolumidade física do trabalhador. 
 

Outras disposições sobre jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO TRABALHO  
 
 
  
  

Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, será considerado como horário 
de início da jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer à central, sede da 
empresa, ou local por ela determinado para que ele se apresente. 

Parágrafo Único: Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão 
adotar quaisquer sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo 
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remoto e telemático, que deverão registrar os horários de início e término do trabalho, autorizada 
a pré-anotação do intervalo alimentar. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA  
 
 

Fica facultada às partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas 
às condições legais e as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese 
prevista na cláusula 37ª, pois objeto de tratamento normativo específico, regulando o regime de 
12x36). 
I - o horário de compensação, compreendendo horário de início, término e intervalo, deverá 
estar previsto em acordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, 
neste caso homologado pelo Sindicato dos empregados;  
II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a 
jornada;  
III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no 
máximo, observada a carga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas;  
IV – fica possibilitada adoção da denominada “semana espanhola”, que alterna a prestação de 
48 horas em uma semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e 
empregador e desde que não se ultrapasse a jornada diária de 10 horas;  
V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 
e 71, da CLT, somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas 
consecutivas de descanso;  
VI – pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a 
empresa autorizada a ajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 
59, da CLT.  
VII – considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e 
a proibição de seu uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem 
computadas como jornada extraordinária variações de horário no registro de ponto não 
excedentes de dez minutos, observado o limite diário de vinte minutos; 
VIII – a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante 
que não comparece para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal 
hipótese desnature qualquer regime de compensação de horas estabelecido no presente 
instrumento;  
IX – aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles de 
ponto dos respectivos vigilantes e boletim de ocorrência específico por eles também assinados, 
restrito ao mesmo posto de trabalho. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36  
 
 

As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação 
expressa das categorias por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, 
da Constituição Federal, resolvem pactuar o regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as 
condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes armados, desarmados e aos lotados 
no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de 
descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presente 
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instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) 
no regime aqui estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não será devido 
o pagamento de hora extra, inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas 
semanais, à face da compensação; d) em face do presente instrumento fica estabelecido que, 
no regime de 12x36 – ainda que cumprido em horário noturno –, a hora será considerada normal 
de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo. 
Parágrafo único: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas 
categorias, e com apoio no art. 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, quanto 
ao regrado na alínea "d", da presente cláusula, que se submetem à decisão judicial proferida 
nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já com trânsito em julgado. 
 

 
Férias e Licenças  

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FÉRIAS  
 
 

A concessão de férias será participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta 

dias, mediante recibo. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Equipamentos de Proteção Individual  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  
 
 

As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando 
assim exigido pela legislação. 
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME  
 
 

Em caso de exigência de uniforme, o custo deste será de responsabilidade do empregador, 
obrigando-se o empregado a devolvê-lo no estado em que se encontrar, no momento da rescisão 
do contrato. 
Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas 
camisas e duas calças. 
Parágrafo segundo: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a cada 
trabalhador obrigado a usar uniforme. 
Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do 
tecido utilizado. 
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Acompanhamento de Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, cópias das 
comunicações de acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Representante Sindical  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA 
EMPRESA  
 
 

Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 
14 (catorze) dias, sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo 
dos seus salários, para que possam comparecer em assembleias, congressos, cursos e 
negociações coletivas da categoria, desde que haja comunicação prévia. 
 

Garantias a Diretores Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL  
 
 

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e 
suplentes das diretorias de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique 
a empresa, dentro de 72 (setenta e duas) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do 
empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS  
 
 

As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de 
empregados, mediante autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, 
para a entidade sindical beneficiada, no primeiro dia útil após o pagamento do salário. 
Parágrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação 
profissional de empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da 
mensalidade, em folha de pagamento, bem como dos empregados desligados, no prazo de 10 
(dez) dias a contar da data do pagamento do salário. 
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Parágrafo segundo: a empresa que tiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à 
entidade sindical com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma antecipada, 
por remessa postal, a fim de que o valor devido seja recepcionado até o prazo acima pactuado. 
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) do valor devido, no caso da 
empresa não observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 

Na forma da CLT (artigo 513, letra “e”) e para assegurar a unidade jurídica do presente 
instrumento, retribuir o empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as 
atividades sindicais e cumprir determinação expressa da categoria, tomada em AGEs, as 
empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive administrativos, em favor dos 
Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a 6% (seis por 
cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0% cada uma para as bases territoriais de 
Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e 
Maringá, sendo a 1ª em maio e a 2ª em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na 
forma do precedente 74 do TST, sendo o mesmo exercido de forma individual. 
Parágrafo primeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a 
data limite legalmente prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto 
aqui tratado. 
Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, 
a cópia das guias de recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição.  
Parágrafo terceiro: será devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente 
instrumento, ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical até o 
5º dia útil do mês subsequente ao do desconto, desde que não haja feito a contribuição no 
emprego anterior. 
Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e 
adicional de periculosidade de 30% no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL  
 
 

As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor 
equivalente a quatro pisos salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. O valor 
deverá ser recolhido até o 5° dia útil de abril/2018, mediante guias próprias a serem fornecidas 
pela entidade sindical patronal. Aplica-se o contido no parágrafo 4º da cláusula 45 para efeitos 
da contribuição aqui especificada. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL  
 
 

As empresas de Segurança Privada do Estado Paraná deverão recolher a Contribuição 
Confederativa Patronal, consoante a norma do inciso IV, do artigo 8º, da Constituição Federal e 
demais legislação aplicável à matéria, inclusive decisão da assembleia geral da categoria 
econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da FENAVIST – Federação Nacional 
das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da empresa de acordo 
com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado pela 
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ficha de atualização encaminhada ao DPF, será: O resultado da multiplicação do número de 
vigilantes por R$ 12,00 (doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago em parcelas, 
com vencimento em 30/07/18, 30/08/18, 30/09/18 e 30/10/18, ou primeiro dia útil subsequente. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de 

referência da contribuição, a cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical – GRCS 
quitada. 

Parágrafo único: O Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das 
empresas que não comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do 
encaminhamento da cópia da guia GRCS, até o 15º dia útil do mês subsequente ao 
vencimento. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Regras para a Negociação  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS  
 
 

As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, 
prevalecerão sobre a presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação 
vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser adotada será a que for mais benéfica ao trabalhador. 
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS  
 
 

Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma 
comissão composta por 01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do 
Sindicato dos Trabalhadores, atuando na base territorial estadual, para acompanhamento de 
eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e seus empregados, objetivando a sua 
solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas associadas ao 
SINDESP. 
Parágrafo primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de 
trabalhadores conveniente comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das 
verbas rescisórias, bem como eventuais diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, 
para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o preceito estabelecido no enunciado 330 
do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias. 
Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias 
da presente convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e 
regularmente depositado e registrado na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob nº 46212.009388/00-01, 
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pelo tempo de vigência da presente CCT. No prazo de 30 dias, as partes fixarão o local, dias e 
horários de funcionamento, lavrando termo escrito. 
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO  
 
 

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de 
Trabalho ou diretamente entre as entidades sindicais em instrumento específico. 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES  
 
 

Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do 
prejudicado, pelo descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 
(vinte), 41 (quarenta e um) e 45 (quarenta e cinco), a partir de 1º.02.2018. Especificamente 
para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos salariais do vigilante nela tratado. Às demais 
cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso de descumprimento, fica 
instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do 
empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja 
comunicação ao empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas 
regularizações em caso de ainda estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, 
possibilitando a regularização. 
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS  
 
 

Por ocasião da entrega da RAIS, as empresas enviarão cópia ao Sindicato dos empregados. 
Ainda, a cada três meses, contados de 1º.02.2018, as empresas enviarão cópia da comunicação 
a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses 
componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o 5° dia após o prazo legal àquela entrega. 
Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas também comunicarão o 
número de empregados envolvidos no regime SDF. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO  
 
 

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil 
acesso aos trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse 
da categoria, desde que autorizados pelas empresas. 
Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus 
representados, empregados e empregadores. 
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS  
 
 

As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, contado 
a partir de 01.02.2018, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre as seguintes 
questões, objetivando inseri-las em acordo coletivo de trabalho: a) alteração da redação da 
cláusula 37 da presente CCT para inclusão da carga horária de 192 horas mensais; b) inclusão 
de cláusula prevendo a concessão de férias em dois períodos em casos excepcionais na forma 
da lei; c) redução da multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de perda do contrato 
pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto 
de serviço, com garantia de emprego por no mínimo 90 dias; d) obrigação patronal de arcar com 
a sua cota-parte no “convênio saúde”, tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação 
do seu trabalhador; e) estabelecimento do regime especial de trabalho de 5ª a sábado e feriados 
em estabelecimento noturnos, nos moldes do já preexistente regime SDF; f) trabalho 
intermitente referido na Lei nº 13.467/17 e Medida Provisória nº 808/17. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS  
 
 

O Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, 
no Estado do Paraná, conforme Portaria nº 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantém 
a Câmara Técnica de Regulação dos Serviços Terceirizáveis, que disponibiliza a planilha de custos 
mínimos legais, observando inclusive as obrigações decorrentes das convenções coletivas de 
trabalho, que envolvem empregados e empresas de segurança privada no Estado do Paraná. 
Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam públicas ou privadas, 
deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo órgão referido na 
Portaria 37/2004 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE  
 
 

As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos 
pela administração pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo 
sindicato patronal e sindicato laboral, conforme base territorial. 
Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com 
antecedência e no ato do seu requerimento, sua regularidade no que tange às contribuições 
sindicais, cabendo às entidades sindicais a expedição do documento em até 48 horas do 
protocolo.  
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO  
 
 

À face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no 
MTE em 15/02/2017 sob nº 46212.002116/2017-45. 
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JOAO SOARES  

Presidente  

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO 

GRUPO COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO 

ESTADO DO PARANA  

 

 

 

JOAO SOARES  

Presidente  

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL 

ORGANICA ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE 

CURITIBA E RE  

 

 

 

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA  

Presidente  

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, 

TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE 

CASCAVEL E REGIAO  

 

 

 

JOSE NILSON RIBEIRO  

Presidente  

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA  

 

 

 

ADALBERTO ALVES PEREIRA  

Presidente  

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. 

MONIT. E SIMILARES DE UMR E REGIAO  

 

 

 

JOSE MARIA DA SILVA  

Presidente  

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA  

 

 

 

EDSON DAVID COELHO  

Presidente  

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA  
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CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS  

Presidente  

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA 

E SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU  

 

 

 

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS  

Presidente  

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO  

 

 

 

ORLANDO LUIZ DE FREITAS  

Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS 

ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO  

 

 

 

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO  

Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA CASCAVEL  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO III - ATA PONTA GROSSA  
 
 

Anexo (PDF) 
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http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR008160_20182018_02_22T15_12_28.pdf


ANEXO IV - ATA UMUARAMA  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO V - ATA MARINGA  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO VI - ATA PARANAGUÁ  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO IX - ATA LONDRINA  
 
 

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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Assunto: DOCUMENTOS PREGAO 012019
De: Nayara Sartori <protegerh@hotmail.com>
Data: 17/01/2019 16:08
Para: "licitacao@cml.pr.gov.br" <licitacao@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Senhores. 

Segue em anexo a Proposta e planilha de custo da MAC VIGILANCIA  para a licitação do Pregão 01/2019
conforme solicitado; 

A

Nayara Sartori 
Recursos Humanos
Grupo Prever e Protege Vigilância Patrimonial e Terceirização de Serviços - Eireli
(43) 3344-6742/99995-3956
Rua: São Vicente, 449- Centro- Londrina - Paraná
Horário de expediente de segunda à sexta das 08:30 às 11:30/13:00 às 17:30

Anexos:

0221_0001.pdf 114KB

0222_0001.pdf 1,6MB

DOCUMENTOS PREGAO 012019  

1 of 1 18/01/2019 17:44
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

Processo Administrativo nº. 62/2018
Pregão Presencial nº 01/2019

Considerando  a  disposição  da  parte  final  da  Ata  da  Sessão  Pública  do

Pregão Presencial em epígrafe (seq. 4.19), pela qual “o Pregoeiro concedeu o prazo do item

33  do  Edital  para  as  três  empresas  mais  bem  colocadas  encaminharem,  para  o  e-mail

licitacao@cml.pr.gov.br  até  às  18h00 do dia  17  de  Janeiro  de  2019,  em formato  PDF,  a

planilha de custos e composição de preço devidamente recomposta com sua oferta final na

etapa de lances, bem como o PDF da Convenção Coletiva de Trabalho, caso esta não tenha

sido apresentada com a proposta física na […] Sessão”, Certifico que:

1. Recebi, da empresa Alcateia Segurança EIRELI-ME, no dia 17/01/2018,

às 12:53, e-mail com anexo contendo a planilha recomposta com a oferta final da empresa na

etapa de lances em formato .pdf, conforme juntado na seq. 4.22.

2.  Recebi,  da  empresa  Intersept  Vigilância  e  Segurança  LTDA,  no  dia

16/01/2018, às 16:52, e-mail com anexos contendo: (a) a planilha recomposta com a oferta

final da empresa na etapa de lances em formato .pdf; e (b) Convenção Coletiva de Trabalho

utilizada para a formulação da proposta, conforme juntado na seq. 4.23.

3. Recebi, da empresa MAC Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda, no

dia 17/01/2018, às 16:08, e-mail  com dois anexos contendo a planilha recomposta com a

oferta final da empresa na etapa de lances em formato .pdf, conforme juntado na seq. 4.23.

Londrina, 18 de janeiro de 2018.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 18-01-2019 às 18:56:47
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI n. 29/2019 – DSP.
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto:  Processo  Administrativo  nº  62/2018  –  Pregão  Presencial  01/2019  –  Serviço
vigilância desarmada – Análise de Planilha de Custos e formação de preços.

Londrina, 18 de janeiro de 2019.

     Prezado, 

Considerando a Ata da Sessão Pública do pregão em epígrafe (seq. 4.19) e o

disposto na certidão de seq. 4.25, encaminhamos os autos do Processo Administrativo em

epígrafe para Análise das Planilhas  de Custos  e  Formação de Preços,  recompostas  com a

proposta final na etapa de lances, encaminhadas pelas empresas Alcatéia Segurança EIRELI,

Intersept  Vigilância  e  Segurança  Ltda  e  MAC  Vigilância  e  Segurança  Patrimonial  Ltda,

respectivamente 1ª, 2ª e 3ª colocadas no certame em epígrafe. 

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
://

w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

16
62

4 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

12
87

4

Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 18-01-2019 às 19:08:00

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.26,luizfernando)  pag. 815 de 1732



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

COMUNICADO DO PREGOEIRO

Pregão Presencial nº 01/2019 
Processo Administrativo nº 62/2018
Objeto:  Contratação de  empresa  especializada  para  a  prestação de serviços  de  vigilância
patrimonial

Considerando o  tempo necessário  para  análise  das  planilhas  de  custos  e

formação  de  preços  encaminhadas  pelas  empresas  classificadas  em  1º,  2º  e  3º  lugar,  o

Pregoeiro  vem comunicar  o  cancelamento da sessão pública  do Pregão Presencial  em

epígrafe que estava agendada para 23/01/2019.

A nova  data  para  a  realização  da  2ª  Sessão  Pública  será  designada  e

comunicada em momento oportuno.

Londrina, 22 de janeiro de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Pregoeiro
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

Comunicação Interna nº 008/2019

Data: 22 de janeiro de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio 

Assunto: Análise das propostas de empresas (planilhas) apresentadas na
licitação para contratação de serviços de Vigilância.

 
Prezado Gerente,

Vimos informar que até o presente momento não foi possível
efetuar a análise de todas as planilhas apresentadas pelas empresas na licitação para
prestação de serviços de Vigilância nesta Casa, encaminhadas a esta Controladoria
em 18/01/2019.

Por isso, vimos informar que será necessário suspender a sessão
estabelecida para o dia 23/01/2019, até o término de nossa análise.

Atenciosamente

Silvio Palma Meira
Gerente da Controladoria

De Acordo: 

Helcio dos Santos
Controlador
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

Comunicação Interna nº 012/2019

Data: 29 de janeiro de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio 

Assunto: Análise propostas de empresas (planilhas) apresentadas na licitação
para contratação de serviços de Limpeza e Conservação (Pregão Presencial n.º
01/2019)

 

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através da C.I. n.º 029/2019-DSP, efetuamos a
análise da Planilha de Custos e Formação de Preços das empresas Alcatéia Segurança
EIRELI, Intersept Vigilância e Segurança Ltda e MAC Vigilância e Segurança
Patrimonial Ltda, sendo que o resultado da análise encontra-se anexo a este
documento.

Atenciosamente

Silvio Palma Meira
Gerente da Controladoria

De Acordo: 

Helcio dos Santos
Controlador
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – ALCATÉIA SEGURANÇA

GERAIS:
• A empresa apresentou documento que comprova o FAP de 0,50%, que multiplicado pelo SAT

de 3% (Anexo V do Decreto Federal n.º 6.957/2009) resultaria no percentual 1,5%, entretanto
em suas planilhas no Módulo 2.2 a empresa lançou erroneamente o percentual 1,00%;

• Os valores lançados com o Vale-Transporte (Submódulo 2.3) estão incorretos em todos os
postos;

• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de
“Seguro de Vida” (Submódulo 2.3) para todos os postos;

• Foi lançado incorretamente o valor de R$ 15,00 mensais para o item “Fundo de Formação
Profissional” (Submódulo 2.3), o correto seria o valor de R$ 7,50 mensais, uma vez que a
Cláusula 32 da CCT estabelece que a empresa deve contribuir com R$ 15,00 bimestralmente;

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de
maneira incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar
nos cálculos de maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida
pela empresa com seus custos unitários.

• As alíquotas apresentadas no Módulo 6, relativos aos tributos que compõe o SIMPLES
NACIONAL parecem inadequadas (utilização de alíquotas de legislação revogada), solicitamos
esclarecimentos quanto ao faturamento e faixa de enquadramento indicando a legislação
aplicável, levando em consideração a regra contida no item “16.1.4”, do Edital, que considera,
inclusive, a possível contratação atual.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:
Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Há uma pequena diferença de centavos no montante lançado no item “B”

(Auxílio-Refeição/Alimentação) do submódulo “2.3”, pois o valor apresentado pela empresa foi
de R$ 499,81, enquanto o correto seria de R$ 499,84. (fundamentação Cláusula 13 da CCT).

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Há uma pequena diferença de centavos no montante lançado no item “B”

(Auxílio-Refeição/Alimentação) do submódulo “2.3”, pois o valor apresentado pela empresa foi
de R$ 499,81, enquanto o correto seria de R$ 499,84. (fundamentação Cláusula 13 da CCT);

• Deverá ser excluído o valor de R$ 226,23, lançado no item “A” (Intervalo para repouso e
alimentação) do submódulo “4.2”, pois não haverá necessidade de substituto, uma vez que já foi
previsto a jornada das 11:30 às 20h, ou seja, com 30 minutos a mais, relativo ao período de
descanso (Vide informação contida no item “5”, da Seção “I”, do Termo de Referência e
permissão para Intervalo Intrajornada reduzida prevista na Cláusula 35 da CCT). 

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36hs
• O valor apresentado para o item “A” (Intrajornada) do Submódulo “4.2”, está incorreto.

Lembrar que a CCT prevê em sua Cláus. 35, possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min. 

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36hs
• O valor apresentado para o item “D” (Adicional Noturno) do Módulo “1”, está incorreto.

Lembrar que a CCT prevê em sua Cláusula 10 que a hora normal será acrescida de 20%, sendo
que considera-se noturna a hora trabalhada das 22hs às 05hs;

• O valor apresentado para o item “A” (Intrajornada) do Submódulo “4.2”, está incorreto.
Lembrar que a CCT prevê em sua Cláus. 35, possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min. 
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – INTERCEPT

GERAIS:
• A empresa lançou incorretamente o valor mensal de R$ 83,32 para o item “C” do submódulo

“2.3”, pois de acordo com a Cláusula 15 da CCT o valor é de R$ 86,32;
• A empresa lançou incorretamente o valor mensal de R$ 15,00 para o item “D” (Fundo de

Formação Profissional) do submódulo “2.3”, pois de acordo com a Cláusula 32 da CCT o valor
é de R$ 15,00 bimestralmente;

• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de
“Seguro de Vida” e “Auxílio-Creche”, item “D” do Submódulo “2.3” para todos os postos;

• Justificar os índices que foram adotados para os itens “B” a “F”, do submódulo “4.1”, que
divergem da memória de cálculo apresentada;

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de
maneira incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar
nos cálculos de maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida
pela empresa com seus custos unitários.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Nada a solicitar.

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Deverá ser excluído o valor de R$ 125,78, lançado no item “A” (Intervalo para repouso e

alimentação) do submódulo “4.2”, pois não haverá necessidade de substituto, uma vez que já foi
previsto a jornada das 11:30 às 20h, ou seja, com 30 minutos a mais, relativo ao período de
descanso (Vide informação contida no item “5”, da Seção “I”, do Termo de Referência e
permissão para Intervalo Intrajornada reduzida prevista na Cláusula 35 da CCT). 

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo ao item “A” (intrajornada), do submódulo “4.2” foi lançado incorretamente

pois, conforme memória de cálculo apresentada, não incluiu na base de cálculo o Adicional de
Periculosidade e não levou em consideração a possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min
(Cláusula 35 da CCT). 

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo ao item “D” (Adicional Noturno), do Módulo “1” foi lançado incorretamente

pois não incluiu na base de cálculo o Adicional de Periculosidade, conforme estabelece a
Cláusula 10 da CCT e a Súmula 132 do TST;

• O valor relativo ao item “G” (DSR), do Módulo “1” foi lançado incorretamente pois a partir da
Reforma Trabalhista tal rubrica não é mais devida – Cláusula 38 da CCT e Art. 59-A da CLT;

• O valor relativo ao item “A” (intrajornada), do submódulo “4.2” foi lançado incorretamente
pois, conforme memória de cálculo apresentada, não incluiu na base de cálculo o Adicional de
Periculosidade e não levou em consideração a possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min
(Cláusula 35 da CCT). 
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – MAC

GERAIS:
• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de

“Seguro de Vida”, “Invalidez” e “Funeral”, item “E” do Submódulo “2.3” para todos os postos;
• O percentual e o valor da incidência de encargos, para o Módulo “3” e para o Submódulo “4.1”

estão equivocados, pois a alíquota correta é a somatória dos percentuais relativos aos itens “A”,
“C” e “H”, do Submódulo “2.2”, porém, a empresa utilizou o percentual como se estivesse sob a
égide da tributação normal (Lucro Real ou Presumido);

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de
maneira incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar
nos cálculos de maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida
pela empresa com seus custos unitários.

• Justificar as alíquotas apresentadas no Módulo 6, relativos aos tributos que compõe o SIMPLES
NACIONAL, indicando a faixa de enquadramento e levando em consideração a regra contida
no item “16.1.4”, do Edital, que considera, inclusive, a possível contratação atual.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Nada a solicitar.

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item “B” (Lucro) do

Módulo “6”. Acreditamos tratar-se de utilização de mais que duas casas decimais no percentual
aplicado. O valor deve ser ajustado de R$ 109,84 para R$ 109,79.

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo à intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo “1”, enquanto o correto

é no submódulo “4.2”, além do mais, deve ser solicitado a memória de cálculo para conferência
do valor apresentado pois parece que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora
para refeição enquanto a CCT (Cláusula 35) permite um intervalo de 30 minutos;

• Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos (“2.1”, “2.2”, “3” e “4.1”) que tem por base de
cálculo o Módulo “1”, em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo.

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo à intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo “1”, enquanto o correto

é no submódulo “4.2”, além do mais, deve ser solicitado a memória de cálculo para conferência
do valor apresentado pois parece que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora
para refeição enquanto a CCT (Cláusula 35) permite um intervalo de 30 minutos;

• Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos (“2.1”, “2.2”, “3” e “4.1”) que tem por base de
cálculo o Módulo “1”, em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo.

• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item “D” (Adicional
Noturno) Módulo “1” devido a utilização de apenas duas casas decimais nos cálculos;
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

PLANILHA DE APOIO

CÁLCULO DOS INSUMOS DIVERSOS– MÓDULO “5”

Descrição dos Insumo Diversos – Custo por Funcionário

Nº do Processo: 62/2018

Descrição Valor Unit.

Calças comprida em tecido brim rip stope ou similar 4 0,00 0,00

Camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar 4 0,00 0,00

Jaqueta forrada ou japona com emblema 2 0,00 0,00

Par de coturno ou sapato, de boa qualidade 1 0,00 0,00

Boné com emblema 1 0,00 0,00

Valor total 0,00 0,00

Materiais

Descrição Valor Unit.

Cinto de nylon 1 0,00 0,00

Capa de chuva 1 0,00 0,00

Crachá 1 0,00 0,00

Cassetete 1 0,00 0,00

Porta cassetete 1 0,00 0,00

Livro de ocorrências (o mesmo livro será utilizado pelos 10 funcionários) 1 0,00 0,00

Apito 1 0,00 0,00

Cordão para apito 1 0,00 0,00

Lanterna 1 0,00 0,00

Pilha para lanterna 1 0,00 0,00

Valor total 0,00 0,00

Equipamentos  

Descrição Valor Unit.

Rádio profissional com frequência mínima de 450 MHz 10 0,00 0,00

Valor total 0,00 0,00

Os fundamentos para preenchimento da planilha se encontram na Seção VI do Termo de Referência e na leta “e” do Anexo VII do Edital

Quantidade p/ 12 
meses

Valor Total p/ 12 
meses

Valor Mensal p/ 
Posto

Quantidade p/ 12 
meses

Valor Total p/ 12 
meses

Valor Mensal p/ 
Posto

OBS.: O edital estipula em seu item 30, Seção VI, do Termo de Referência, que deverá ser fornecido 01 livro de ocorrência para todos os postos de trabalho, por isso, a 
fórmula para o cálculo do valor mensal por posto já leva em consideração tal informação, ou seja, o valor do livro dividido por 12 meses e por 10 funcionários

Quantidade p/ 12 
meses

Valor Total p/ 12 
meses

Valor Mensal p/ 
Posto

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
://

w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

16
62

4 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

13
11

8

Assinado eletronicamente por:
-Silvio Palma Meira,Contador	 em 29-01-2019 às 17:59:48
-Helcio dos Santos,Controlador Geral	 em 29-01-2019 às 18:01:08

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.29,silviomeira)  pag. 822 de 1732



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

Comunicação Interna nº 012/2019

Data: 29 de janeiro de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio 

Assunto: Análise propostas de empresas (planilhas) apresentadas na licitação
para contratação de Serviços de Vigilância (Pregão Presencial n.º 01/2019)

 

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através da C.I. n.º 029/2019-DSP, efetuamos a
análise da Planilha de Custos e Formação de Preços das empresas Alcatéia Segurança
EIRELI, Intersept Vigilância e Segurança Ltda e MAC Vigilância e Segurança
Patrimonial Ltda, sendo que o resultado da análise encontra-se anexo a este
documento.

Atenciosamente

Silvio Palma Meira
Gerente da Controladoria

De Acordo: 

Helcio dos Santos
Controlador
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – ALCATÉIA SEGURANÇA

GERAIS:
• A empresa apresentou documento que comprova o FAP de 0,50%, que multiplicado pelo SAT

de 3% (Anexo V do Decreto Federal n.º 6.957/2009) resultaria no percentual 1,5%, entretanto
em suas planilhas no Módulo 2.2 a empresa lançou erroneamente o percentual 1,00%;

• Os valores lançados com o Vale-Transporte (Submódulo 2.3) estão incorretos em todos os
postos;

• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de
“Seguro de Vida” (Submódulo 2.3) para todos os postos;

• Foi lançado incorretamente o valor de R$ 15,00 mensais para o item “Fundo de Formação
Profissional” (Submódulo 2.3), o correto seria o valor de R$ 7,50 mensais, uma vez que a
Cláusula 32 da CCT estabelece que a empresa deve contribuir com R$ 15,00 bimestralmente;

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de
maneira incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar
nos cálculos de maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida
pela empresa com seus custos unitários.

• As alíquotas apresentadas no Módulo 6, relativos aos tributos que compõe o SIMPLES
NACIONAL parecem inadequadas (utilização de alíquotas de legislação revogada), solicitamos
esclarecimentos quanto ao faturamento e faixa de enquadramento indicando a legislação
aplicável, levando em consideração a regra contida no item “16.1.4”, do Edital, que considera,
inclusive, a possível contratação atual.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:
Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Há uma pequena diferença de centavos no montante lançado no item “B”

(Auxílio-Refeição/Alimentação) do submódulo “2.3”, pois o valor apresentado pela empresa foi
de R$ 499,81, enquanto o correto seria de R$ 499,84. (fundamentação Cláusula 13 da CCT).

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Há uma pequena diferença de centavos no montante lançado no item “B”

(Auxílio-Refeição/Alimentação) do submódulo “2.3”, pois o valor apresentado pela empresa foi
de R$ 499,81, enquanto o correto seria de R$ 499,84. (fundamentação Cláusula 13 da CCT);

• Deverá ser excluído o valor de R$ 226,23, lançado no item “A” (Intervalo para repouso e
alimentação) do submódulo “4.2”, pois não haverá necessidade de substituto, uma vez que já foi
previsto a jornada das 11:30 às 20h, ou seja, com 30 minutos a mais, relativo ao período de
descanso (Vide informação contida no item “5”, da Seção “I”, do Termo de Referência e
permissão para Intervalo Intrajornada reduzida prevista na Cláusula 35 da CCT). 

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36hs
• O valor apresentado para o item “A” (Intrajornada) do Submódulo “4.2”, está incorreto.

Lembrar que a CCT prevê em sua Cláus. 35, possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min. 

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36hs
• O valor apresentado para o item “D” (Adicional Noturno) do Módulo “1”, está incorreto.

Lembrar que a CCT prevê em sua Cláusula 10 que a hora normal será acrescida de 20%, sendo
que considera-se noturna a hora trabalhada das 22hs às 05hs;

• O valor apresentado para o item “A” (Intrajornada) do Submódulo “4.2”, está incorreto.
Lembrar que a CCT prevê em sua Cláus. 35, possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min. 
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – INTERCEPT

GERAIS:
• A empresa lançou incorretamente o valor mensal de R$ 83,32 para o item “C” do submódulo

“2.3”, pois de acordo com a Cláusula 15 da CCT o valor é de R$ 86,32;
• A empresa lançou incorretamente o valor mensal de R$ 15,00 para o item “D” (Fundo de

Formação Profissional) do submódulo “2.3”, pois de acordo com a Cláusula 32 da CCT o valor
é de R$ 15,00 bimestralmente;

• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de
“Seguro de Vida” e “Auxílio-Creche”, item “D” do Submódulo “2.3” para todos os postos;

• Justificar os índices que foram adotados para os itens “B” a “F”, do submódulo “4.1”, que
divergem da memória de cálculo apresentada;

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de
maneira incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar
nos cálculos de maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida
pela empresa com seus custos unitários.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Nada a solicitar.

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Deverá ser excluído o valor de R$ 125,78, lançado no item “A” (Intervalo para repouso e

alimentação) do submódulo “4.2”, pois não haverá necessidade de substituto, uma vez que já foi
previsto a jornada das 11:30 às 20h, ou seja, com 30 minutos a mais, relativo ao período de
descanso (Vide informação contida no item “5”, da Seção “I”, do Termo de Referência e
permissão para Intervalo Intrajornada reduzida prevista na Cláusula 35 da CCT). 

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo ao item “A” (intrajornada), do submódulo “4.2” foi lançado incorretamente

pois, conforme memória de cálculo apresentada, não incluiu na base de cálculo o Adicional de
Periculosidade e não levou em consideração a possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min
(Cláusula 35 da CCT). 

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo ao item “D” (Adicional Noturno), do Módulo “1” foi lançado incorretamente

pois não incluiu na base de cálculo o Adicional de Periculosidade, conforme estabelece a
Cláusula 10 da CCT e a Súmula 132 do TST;

• O valor relativo ao item “G” (DSR), do Módulo “1” foi lançado incorretamente pois a partir da
Reforma Trabalhista tal rubrica não é mais devida – Cláusula 38 da CCT e Art. 59-A da CLT;

• O valor relativo ao item “A” (intrajornada), do submódulo “4.2” foi lançado incorretamente
pois, conforme memória de cálculo apresentada, não incluiu na base de cálculo o Adicional de
Periculosidade e não levou em consideração a possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min
(Cláusula 35 da CCT). 
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – MAC

GERAIS:
• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de

“Seguro de Vida”, “Invalidez” e “Funeral”, item “E” do Submódulo “2.3” para todos os postos;
• O percentual e o valor da incidência de encargos, para o Módulo “3” e para o Submódulo “4.1”

estão equivocados, pois a alíquota correta é a somatória dos percentuais relativos aos itens “A”,
“C” e “H”, do Submódulo “2.2”, porém, a empresa utilizou o percentual como se estivesse sob a
égide da tributação normal (Lucro Real ou Presumido);

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de
maneira incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar
nos cálculos de maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida
pela empresa com seus custos unitários.

• Justificar as alíquotas apresentadas no Módulo 6, relativos aos tributos que compõe o SIMPLES
NACIONAL, indicando a faixa de enquadramento e levando em consideração a regra contida
no item “16.1.4”, do Edital, que considera, inclusive, a possível contratação atual.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Nada a solicitar.

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item “B” (Lucro) do

Módulo “6”. Acreditamos tratar-se de utilização de mais que duas casas decimais no percentual
aplicado. O valor deve ser ajustado de R$ 109,84 para R$ 109,79.

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo à intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo “1”, enquanto o correto

é no submódulo “4.2”, além do mais, deve ser solicitado a memória de cálculo para conferência
do valor apresentado pois parece que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora
para refeição enquanto a CCT (Cláusula 35) permite um intervalo de 30 minutos;

• Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos (“2.1”, “2.2”, “3” e “4.1”) que tem por base de
cálculo o Módulo “1”, em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo.

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo à intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo “1”, enquanto o correto

é no submódulo “4.2”, além do mais, deve ser solicitado a memória de cálculo para conferência
do valor apresentado pois parece que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora
para refeição enquanto a CCT (Cláusula 35) permite um intervalo de 30 minutos;

• Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos (“2.1”, “2.2”, “3” e “4.1”) que tem por base de
cálculo o Módulo “1”, em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo.

• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item “D” (Adicional
Noturno) Módulo “1” devido a utilização de apenas duas casas decimais nos cálculos;
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

PLANILHA DE APOIO

CÁLCULO DOS INSUMOS DIVERSOS– MÓDULO “5”

Descrição dos Insumo Diversos – Custo por Funcionário

Nº do Processo: 62/2018

Descrição Valor Unit.

Calças comprida em tecido brim rip stope ou similar 4 0,00 0,00

Camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar 4 0,00 0,00

Jaqueta forrada ou japona com emblema 2 0,00 0,00

Par de coturno ou sapato, de boa qualidade 1 0,00 0,00

Boné com emblema 1 0,00 0,00

Valor total 0,00 0,00

Materiais

Descrição Valor Unit.

Cinto de nylon 1 0,00 0,00

Capa de chuva 1 0,00 0,00

Crachá 1 0,00 0,00

Cassetete 1 0,00 0,00

Porta cassetete 1 0,00 0,00

Livro de ocorrências (o mesmo livro será utilizado pelos 10 funcionários) 1 0,00 0,00

Apito 1 0,00 0,00

Cordão para apito 1 0,00 0,00

Lanterna 1 0,00 0,00

Pilha para lanterna 1 0,00 0,00

Valor total 0,00 0,00

Equipamentos  

Descrição Valor Unit.

Rádio profissional com frequência mínima de 450 MHz 10 0,00 0,00

Valor total 0,00 0,00

Os fundamentos para preenchimento da planilha se encontram na Seção VI do Termo de Referência e na leta “e” do Anexo VII do Edital

Quantidade p/ 12 
meses

Valor Total p/ 12 
meses

Valor Mensal p/ 
Posto

Quantidade p/ 12 
meses

Valor Total p/ 12 
meses

Valor Mensal p/ 
Posto

OBS.: O edital estipula em seu item 30, Seção VI, do Termo de Referência, que deverá ser fornecido 01 livro de ocorrência para todos os postos de trabalho, por isso, a 
fórmula para o cálculo do valor mensal por posto já leva em consideração tal informação, ou seja, o valor do livro dividido por 12 meses e por 10 funcionários

Quantidade p/ 12 
meses

Valor Total p/ 12 
meses

Valor Mensal p/ 
Posto
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Assunto: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência planilhas
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 01/02/2019 18:15
Para: Alcateia Segurança <licitaalcateia@hotmail.com>

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua Controladoria, procedeu à
análise da planilhas encaminhadas e emitiu relatório apontando problemas.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da Planilha de custos aos
apontamentos efetuados ou apresentação de justificativa, conforme o caso, até as 19h do
dia 05/02/2019.

Cordialmente,

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

PLANILHA DE APOIO ALCATÉIA.ods 19,3KB

Relatório Alcateia.pdf 584KB

Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência pl...  
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Assunto: RE: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência planilhas
De: Alcateia Segurança <licitaalcateia@hotmail.com>
Data: 05/02/2019 16:13
Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Muito Boa Tarde
Segue em anexo Planilha e custo Conforme solicitado por email com as correções.

Grato

a
Guilherme

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 12:15
Para: Alcateia Segurança
Assunto: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência planilhas

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua
Controladoria, procedeu à análise da planilhas encaminhadas e emi u
relatório apontando problemas.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da
Planilha de custos aos apontamentos efetuados ou apresentação de
jus fica va, conforme o caso, até as 19h do dia 05/02/2019.

Cordialmente,

--
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

Planilha Camara municipal de Londrina-PR.xls 384KB

Fatura seguro de vida ( valore Pagos).pdf 67,9KB

Fatura Seguro de vida.pdf 50,9KB

RE: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligênci...  
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Assunto: Planilha em PDF
De: Alcateia Segurança <licitaalcateia@hotmail.com>
Data: 05/02/2019 16:39
Para: "luizfernando@cml.pr.gov.br" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Muito Boa Tarde

Segue em anexo Planilha de custo em PDF conforme solicitada por telefone.

Grato

a
Guilherme

Enviado do Outlook

Anexos:

Planilha Camara municipal de Londrina-PR.pdf 876KB

Planilha em PDF  

1 of 1 06/02/2019 18:30
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Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto Qtde. De Valor Total
por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

(B) por Posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)
( C)

I Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

4,825.86 3 14,477.59 1 14,477.59

II Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 
20h, de segunda a sexta-feira.

4,791.52 3 14,374.55 1 14,374.55

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 
20h, de segunda a domingo, em turnos 
de 12x36 horas.

4,734.62 2 9,469.24 1 9,469.24

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h 
às 8h, de segunda a domingo, em turnos 
de 12x36 horas.

5,191.29 2 10,382.58 1 10,382.58

48,703.97
584,447.64

Tipo de
Serviço

(A)

Valor Mensal dos Serviços
Valor Total 12 Meses  dos Serviços
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Nº do Processo: 62/2018
Licitação nº:01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1
2 CBO517330
3 1,677.00
4          SIND DOS VIGILANTE
5 2018/2019

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1,677.00
B Adicional de Periculosidade 503.10
C AdicionalB21:B22
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2,180.10

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8.33% 181.68
B Férias e Adicional de Férias 2.78% 60.56

Total 11.11% 242.23
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20.00% 484.47
B Salário Educação 0.00% 0.00
C SAT 1.50% 36.34
D SESC ou SESI 0.00% 0.00
E SENAI – SENAC 0.00% 0.00
F SEBRAE 0.00% 0.00
G INCRA 0.00% 0.00
H FGTS 8.00% 193.79

Total 29.50% 714.59
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 86.38
B Auxílio-Refeição/Alimentação 499.84
C Assistência Médica e Familiar 86.32
D Fundo de Formação Profissional 7.50
E Seguro de vida//invalidez e funeral 9.76
F Outros (especificar) 0.00

Total 689.80

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
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Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242.23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 714.59
2.3 Benefícios Mensais e Diários 689.80

Total 1,646.62

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 10.09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 105.37
D Aviso Prévio Trabalhado 1.94% 42.39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado
0.57% 12.51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1.70
Total 7.40% 172.86

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8.33% 181.68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 5.97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0.02% 0.45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 7.17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.06% 1.21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9.01% 196.47
Incidência do Sub-módulo 2.2 2.66% 57.96

Total 11.67% 254.43
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total 0.00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254.43
4.2 Substituto na Intrajornada 0.00

Total 254.43

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 29.54
B Materiais 12.74
C Equipamentos 24.08
D Outros (especificar)

Total 66.36

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2.50% 108.01
B Lucro 2.23% 98.75
C Tributos 6.19% 298.72

C.1. Tributos Federais ( Pis ) 0.29% 14.00
C.2. Tributos Estaduais ( Confins ) 2.03% 97.97
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C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 3.87% 186.76
Total 10.92% 505.48

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 2,180.10
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1,646.62
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 172.86
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 254.43
E Módulo 5 – Insumo Diversos 66.36

Subtotal (A + B + C + D + E) 4,320.38
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 505.48

Valor total por empregado 4,825.86
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Nº do Processo: 62/2018
Licitação nº: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1
2 CBO517330
3 1,677.00
4          SIND DOS VIGILANTE
5 2018/2019

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1,677.00
B Adicional de Periculosidade 503.10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2,180.10

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8.33% 181.68
B Férias e Adicional de Férias 2.78% 60.56

Total 11.11% 242.23
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20.00% 484.47
B Salário Educação 0.00% 0.00
C SAT 1.50% 36.34
D SESC ou SESI 0.00% 0.00
E SENAI – SENAC 0.00% 0.00
F SEBRAE 0.00% 0.00
G INCRA 0.00% 0.00
H FGTS 8.00% 193.79

Total 29.50% 714.59
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 86.38
B Auxílio-Refeição/Alimentação 499.84
C Assistência Médica e Familiar 86.32
D Fundo de Formação Profissional 7.50
E Seguro de vida//invalidez e funeral 9.76
F Outros (especificar) 0.00

Total 689.80

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
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Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242.23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 714.59
2.3 Benefícios Mensais e Diários 689.80

Total 1,646.62

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 10.09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 105.37
D Aviso Prévio Trabalhado 1.94% 42.39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado
0.57% 12.51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1.70
Total 7.40% 172.86

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8.33% 181.68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 5.97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0.02% 0.45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 7.17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.06% 1.21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9.01% 196.47
Incidência do Sub-módulo 2.2 2.66% 57.96

Total 11.67% 254.43
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0.00%

Total 0.00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254.43
4.2 Substituto na Intrajornada 0.00

Total 254.43

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 29.54
B Materiais 12.74
C Equipamentos 24.08
D Outros (especificar)

Total 66.36

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2.00% 86.41
B Lucro 2.00% 88.14
C Tributos 6.19% 296.59

C.1. Tributos Federais ( PIS ) 0.29% 13.90
C.2. Tributos Estaduais ( Confins  ) 2.03% 97.27
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C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 3.87% 185.43
Total 10.19% 471.14

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 2,180.10
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1,646.62
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 172.86
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 254.43
E Módulo 5 – Insumo Diversos 66.36

Subtotal (A + B + C + D + E) 4,320.38
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 471.14

Valor total por empregado 4,791.52

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.31,luizfernando)  pag. 837 de 1732



Nº do Processo: 62/2018
Licitação nº: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1
2  CBO517330
3 1,677.00
4           SIND DOS VIGILANTE
5 2018/2019

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1,677.00
B Adicional de Periculosidade 503.10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2,180.10

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8.33% 181.68
B Férias e Adicional de Férias 2.78% 60.56

Total 11.11% 242.23
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20.00% 484.47
B Salário Educação 0.00% 0.00
C SAT 1.50% 36.34
D SESC ou SESI 0.00% 0.00
E SENAI – SENAC 0.00% 0.00
F SEBRAE 0.00% 0.00
G INCRA 0.00% 0.00
H FGTS 8.00% 193.79

Total 29.50% 714.59
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 77.19
B Auxílio-Refeição/Alimentação 340.80
C Assistência Médica e Familiar 86.32
D Fundo de Formação Profissional 7.50
E Seguro de vida//invalidez e funeral 9.76
F Outros (especificar) 0.00

Total 521.57

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
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Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242.23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 714.59
2.3 Benefícios Mensais e Diários 521.57

Total 1,478.39

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 10.09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 105.37
D Aviso Prévio Trabalhado 1.94% 42.39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado 
0.57% 12.51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1.70
Total 7.40% 172.86

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8.33% 181.68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 5.97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0.02% 0.45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 7.17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.06% 1.21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9.01% 196.47
Incidência do Sub-módulo 2.2 2.66% 57.96

Total 11.67% 254.43
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 159.09

Total 159.09

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254.43
4.2 Substituto na Intrajornada 159.09

Total 413.52

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 29.54
B Materiais 12.74
C Equipamentos 24.08
D Outros (especificar) ]

Total 66.36

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1.50% 64.67
B Lucro 1.50% 65.64
C Tributos 6.19% 293.07

C.1. Tributos Federais ( PI S ) 0.29% 13.73
C.2. Tributos Estaduais (Confins ) 2.03% 96.11
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C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 3.87% 183.23
Total 9.19% 423.38

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 2,180.10
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1,478.39
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 172.86
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 413.52
E Módulo 5 – Insumo Diversos 66.36

Subtotal (A + B + C + D + E) 4,311.24
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 423.38

Valor total por empregado 4,734.62

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.31,luizfernando)  pag. 840 de 1732



Nº do Processo: 62/2018
Licitação nº: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1
2  CBO517330
3 1,677.00
4            SIND DOS VIGILANTE
5 2018/2019

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1,677.00
B Adicional de Periculosidade 503.10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno 254.35
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2,434.45

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8.33% 202.87
B Férias e Adicional de Férias 2.78% 67.62

Total 11.11% 270.49
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20.00% 540.99
B Salário Educação 0.00% 0.00
C SAT 1.50% 40.57
D SESC ou SESI 0.00% 0.00
E SENAI – SENAC 0.00% 0.00
F SEBRAE 0.00% 0.00
G INCRA 0.00% 0.00
H FGTS 8.00% 216.40

Total 29.50% 797.96
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 77.19
B Auxílio-Refeição/Alimentação 340.80
C Assistência Médica e Familiar 86.32
D Fundo de Formação Profissional 7.50
E Seguro de vida//invalidez e funeral 9.76
F Outros (especificar) 0.00

Total 521.57

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
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Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 270.49
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 797.96
2.3 Benefícios Mensais e Diários 521.57

Total 1,590.02

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 11.27
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.90
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 117.67
D Aviso Prévio Trabalhado 1.94% 47.34
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado 
0.57% 13.96

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1.89
Total 7.40% 193.03

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8.33% 202.87
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 6.67
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0.02% 0.50
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 8.00
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.06% 1.35
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9.01% 219.40
Incidência do Sub-módulo 2.2 2.66% 64.72

Total 11.67% 284.12
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 159.09

Total 159.09

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 284.12
4.2 Substituto na Intrajornada 159.09

Total 443.21

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 29.54
B Materiais 12.74
C Equipamentos 24.08
D Outros (especificar)

Total 66.36

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1.50% 70.91
B Lucro 1.50% 71.97
C Tributos 6.19% 321.34

C.1. Tributos Federais ( PIS ) 0.29% 15.05
C.2. Tributos Estaduais ( Confins ) 2.03% 105.38
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C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 3.87% 200.90
Total 9.19% 464.22

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 2,434.45
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1,590.02
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 193.03
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 443.21
E Módulo 5 – Insumo Diversos 66.36

Subtotal (A + B + C + D + E) 4,727.07
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 464.22

Valor total por empregado 5,191.29
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Descrição Quantidade p/ 
12 meses Valor Unit.

Valor 
Total p/ 12 

meses
Valor Mensal p/ Posto

Calças comprida em tecido brim rip 
stope ou similar 4 33.00 132.00 11.00

Camisas de manga curta com 
emblema em tecido unifil ou similar

4 16.00 64.00 5.33

Jaqueta forrada ou japona com 
emblema 2 52.00 104.00 8.67
Par de coturno ou sapato, de boa 
qualidade 1 42.00 42.00 3.50

Boné com emblema 1 12.50 12.50 1.04
Valor total 354.50 29.54

Descrição Quantidade p/ 
12 meses Valor Unit.

Valor 
Total p/ 12 

meses
Valor Mensal p/ Posto

Cinto de nylon 1 12.50 12.50 1.04
Capa de chuva 1 26.50 26.50 2.21
Crachá 1 15.50 15.50 1.29
Cassetete 1 36.00 36.00 3.00
Porta cassetete 1 18.00 18.00 1.50

Livro de ocorrências (o mesmo livro 
será utilizado pelos 10 funcionários) 1 13.50 1.35 0.11

Apito 1 5.50 5.50 0.46
Cordão para apito 1 5.50 5.50 0.46
Lanterna 1 25.00 25.00 2.08
Pilha para lanterna 1 7.00 7.00 0.58

Valor total 152.85 12.74

Descrição Quantidade p/ 
12 meses Valor Unit.

Valor 
Total p/ 12 

meses
Valor Mensal p/ Posto

Rádio profissional com frequência 
mínima de 450 MHz

10 289.00 2,890.00 24.08

Valor total 2,890.00 24.08

Os fundamentos para preenchimento da planilha se encontram na Seção VI do Termo de Referência e na leta 

Descrição dos Insumo Diversos – Custo por Funcionário

Nº do Processo: 62/2018

Materiais

OBS.: O edital estipula em seu item 30, Seção VI, do Termo de Referência, que deverá ser fornecido 01 livro de ocorrência para todos 

Equipamentos  
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Ao

#### Com Retenção Sem Retenção
#### IRPJ 19.80% 1.24% 1,630.28R$      -           
#### CLSS 15.20% 0.95% 1,251.53R$      -           

9.00% COFINS 20.55% 1.29% 1,692.03R$      -           
#### PIS 4.45% 0.28% 366.40R$          -           

-R$  ISSQN* 40.00% 2.50% 3,293.49R$      -           
-R$ Totais 100% 6.26% 8,233.73R$      -           

6.26%

TOTAL
Alíquotas PIS: 0.28% COFINS: 1.29% ISS: 2.50% 4.07%

São Jorge do Patrocínio, 01 de janeiro de 2019

ODAIR
Sócio Administrador

RB (receita bruta no mês)
PD (parcela a deduzir)
Aliquota (aliquota nominal)
Receita com retencao ISSQN
Receita sem retencao  ISSQN

Alíquota efetiva

Pelo presente documento, elaboramos abaixo o demonstrativo da nossa última apuração de imposto Simples Nacional, competencia 
12/2018, para que seja exposto as alíquotas do PIS e COFINS que foram informadas na planilha de custo.

Anexo IV – Serviços
Empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, dentre outros. A lista 

completa do Anexo IV está no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123.

RB12 (receita bruta 12 meses) Repartição dos Tributos
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Para conferência dos calculos: Legislação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
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total
1,630.28R$              
1,251.53R$              
1,692.03R$              

366.40R$                 
3,293.49R$              
8,233.73R$              

Pelo presente documento, elaboramos abaixo o demonstrativo da nossa última apuração de imposto Simples Nacional, competencia 

Empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, dentre outros. A lista 
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289-5 - Alfa Previdência e Vida S/A
Al.Santos, 466 - 9º andar - CEP: 01418-000  São Paulo - SP
CNPJ.: 02.713.530/0001-02

Resumo da Fatura
Dados do Seguro

7Fatura nºEstipulante ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             
SUCURSAL SAO PAULO                      Alfa Vida Empresa                       Vida em Grupo                           SucursalProdutoRamo

31/01/2019às 24:00h do dia 31/12/2018Vigência da Fatura a partir das 24:00h do diaApólice Nº Contrato / Emissão nº0002.0993.000359444 1268010/8

Dados do Segurado

Nome ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             
tonicorretora@grupotoni.com.br                    E-mail1 - ALCATEIA SEGURANCA - EIREL              Nº Sub

CNPJ/CPF/CEICENTRO              Bairro 18.836.419/0001-43RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI    429    SALA 02Endereço
Cidade SAO JORGE DO PATROCINIO            Telefone ( 0xx  )U.F. PR CEP 87555-000 3634-169344

Dados do Corretor
Contato Responsável por Seguro de Vida
Nome M.TRINDADE CORRETORA DE SEGUROS LTDA    

PRACA REGENTE FEIJO    78    SL 202Endereço
Código SUSEP 17266537ZONA 03             BairroMARINGA                                 Cidade

 ) 3346-220844( 0xxTelefone87050-230CEPPRU.F.

15/02/2019Vencimento da FaturaResumo da Fatura

Vidas Importância Segurada Prêmio

1.715.000,00 341,6035Posição Anterior

0,00( + ) 0 0,00Novos Segurados.............
0,00( + ) 0,00Aumento de Capital/Prêmio..

0 0,00( + ) 0,00Reenquadramento............
0,00( + ) 0 0,00Transferência Entrada......
0,00( + ) 0 0,00Acerto a Cobrar...............
0,00( + ) 0,00Retroativo a Cobrar..........

Ajuste Prêmio Mínimo... ( + ) 0,00

0,00( - ) 0 0,00Cancelamentos.................
0,00( - ) 0,00Redução de Capital/Prêmio...
0,00( - ) 0 0,00Sinistro............................

Transferência Saída......... 0,00( - ) 0 0,00
0,00( - ) 0 0,00Acerto de Devolução.......
0,00( - ) 0,00Retroativo Devolução......

1.715.000,0035 341,60Total da Fatura 

Total a Pagar :Prêmio Liquido: 1,30340,30 IOF: 341,60

SAC: 0800-774-2532  /  Ouvidoria 0800-774-2352 - e-mail: ouvidoria@alfaseg.com.br. Para uso exclusivo de deficientes auditivos: SAC: 0800 770 5244 - Ouvidoria: 0800 770 5140 

15414.003005/2006-01 e 15414.003001/2006-15                     Nºs Processo SUSEP  :

O Participante e Segurado estão cientes, conforme Lei nº 12.741/12, que incide sobre o carregamento dos planos de acumulação, quando houver, e sobre os prêmios de seguro,
o PIS/PASEP com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e a COFINS  com alíquota de 4% (quatro por cento).
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289-5 - Alfa Previdência e Vida S/A Anexo da Fatura 
Al.Santos, 466 - 9 andar - CEP: 01418-000  São Paulo - SP Página: 1Demonstrativo Detalhado de Segurados
CNPJ.: 02.713.530/0001-02

Vigência da Fatura a partir das 24:00h do diaALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             Apólice Nº Fatura Nº Contrato NºEstipulante
às 24:00h de 31/01/201931/12/2018Sub-Estipulante ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             0002.0993.000359444 12680107

PrêmioSegurado Prêmio PrêmioPrêmioFimInício Data deCertificado Tipo Segurado
Funeral TotalAssistênciaVGNascimentoVigênciaVigência

às 24:00h do dia das 24:00h do dia 

1 - ALCATEIA SEGURANCA - EIREL              Sub Grupo:

SEGURADOS GERAL

  0,00 9,769,11ADEMIR RIBEIRO GROOS                    Principal 0,6531/01/2019 15/05/199330/06/2018008369670
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ALISSON JUNIOR DA SILVA FREITAS         Principal 0,6531/01/2019 26/05/199230/06/2018008369665
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ALMIRO ALMEIDA NETO                     Principal 0,6531/01/2019 01/10/198530/06/2018008369654
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ANDRE LUIS RODRIGUES BOTELHO            Principal 0,6531/01/2019 21/08/199130/06/2018008369668
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ANDRE LUIZ DOS SANTOS                   Principal 0,6531/01/2019 12/02/199030/06/2018008369659
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA             Principal 0,6531/01/2019 24/01/197030/06/2018008369677
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11CHARLES TEIXEIRA                        Principal 0,6531/01/2019 10/03/197830/06/2018008369655
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11CLAYTON CARLOS CARDOSO LANCE            Principal 0,6531/01/2019 22/02/198830/06/2018008369657
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11CLEBERSON DOS SANTOS                    Principal 0,6531/01/2019 05/11/199030/06/2018008369652
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11DALILA PAMELA ALVES DOS SANTOS          Principal 0,6531/01/2019 06/03/199530/06/2018008369664
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11DANILO CAITANO DOMINGUES                Principal 0,6531/01/2019 20/03/199230/06/2018008369662
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

SAC: 0800-774-2532  /  Ouvidoria 0800-774-2352 - e-mail: ouvidoria@alfaseg.com.br. Para uso exclusivo de deficientes auditivos: SAC: 0800 770 5244 - Ouvidoria: 0800 770 5140

15414.003005/2006-01 e 15414.003001/2006-15                                                         Nºs Processo SUSEP :
O Participante e Segurado estão cientes, conforme Lei nº 12.741/12, que incide sobre o carregamento dos planos de acumulação, quando houver, e sobre os prêmios de seguro,
o PIS/PASEP com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e a COFINS  com alíquota de 4% (quatro por cento).
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289-5 - Alfa Previdência e Vida S/A Anexo da Fatura 
Al.Santos, 466 - 9 andar - CEP: 01418-000  São Paulo - SP Página: 2Demonstrativo Detalhado de Segurados
CNPJ.: 02.713.530/0001-02

Vigência da Fatura a partir das 24:00h do diaALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             Apólice Nº Fatura Nº Contrato NºEstipulante
às 24:00h de 31/01/201931/12/2018Sub-Estipulante ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             0002.0993.000359444 12680107

PrêmioSegurado Prêmio PrêmioPrêmioFimInício Data deCertificado Tipo Segurado
Funeral TotalAssistênciaVGNascimentoVigênciaVigência

às 24:00h do dia das 24:00h do dia 

  0,00 9,769,11DEVAIR SEBRAE                           Principal 0,6531/01/2019 14/02/197630/06/2018008369648
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11DIEGO DA SILVA HORACIO                  Principal 0,6531/01/2019 13/05/199431/07/2018008386351
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS                Principal 0,6531/01/2019 08/06/199630/06/2018008369672
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11EBER BARBOSA DE LIMA                    Principal 0,6531/01/2019 19/04/198330/06/2018008369651
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ELZA ANTONIO DOS SANTOS                 Principal 0,6531/01/2019 08/06/197630/06/2018008369653
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11FABIANO NUNES CARDOSO                   Principal 0,6531/01/2019 16/07/199330/06/2018008369660
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11GUILHERME MENDONCA DOS SANTOS           Principal 0,6531/01/2019 31/07/199430/06/2018008369671
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11JEFERSON WILLIANS BARBOZA               Principal 0,6531/01/2019 17/07/199130/06/2018008369675
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11JHON LENON ARDUIN PORTEL                Principal 0,6531/01/2019 02/03/199030/06/2018008369663
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11JULIANA APARECIDA MACEDO                Principal 0,6531/01/2019 13/02/198731/07/2018008386352
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11KAIO FELYPE B ARRIGO                    Principal 0,6531/01/2019 07/04/199730/06/2018008369673
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11MARCOS PAULO LOPES                      Principal 0,6531/01/2019 13/10/199230/06/2018008369667
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

SAC: 0800-774-2532  /  Ouvidoria 0800-774-2352 - e-mail: ouvidoria@alfaseg.com.br. Para uso exclusivo de deficientes auditivos: SAC: 0800 770 5244 - Ouvidoria: 0800 770 5140

15414.003005/2006-01 e 15414.003001/2006-15                                                         Nºs Processo SUSEP :
O Participante e Segurado estão cientes, conforme Lei nº 12.741/12, que incide sobre o carregamento dos planos de acumulação, quando houver, e sobre os prêmios de seguro,
o PIS/PASEP com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e a COFINS  com alíquota de 4% (quatro por cento).
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289-5 - Alfa Previdência e Vida S/A Anexo da Fatura 
Al.Santos, 466 - 9 andar - CEP: 01418-000  São Paulo - SP Página: 3Demonstrativo Detalhado de Segurados
CNPJ.: 02.713.530/0001-02

Vigência da Fatura a partir das 24:00h do diaALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             Apólice Nº Fatura Nº Contrato NºEstipulante
às 24:00h de 31/01/201931/12/2018Sub-Estipulante ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             0002.0993.000359444 12680107

PrêmioSegurado Prêmio PrêmioPrêmioFimInício Data deCertificado Tipo Segurado
Funeral TotalAssistênciaVGNascimentoVigênciaVigência

às 24:00h do dia das 24:00h do dia 

  0,00 9,769,11MAYCON MARCELINO FOGACA                 Principal 0,6531/01/2019 16/09/198631/07/2018008386348
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ODAIR JOSE SCARSO                       Principal 0,6531/01/2019 10/10/197830/06/2018008369650
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11PEDRO RAFAEL DE OLIVEIRA                Principal 0,6531/01/2019 28/04/199630/06/2018008369666
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ROBERTO EXPEDITO GONCALVES JUNIOR       Principal 0,6531/01/2019 15/03/198131/07/2018008386349
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ROBERTO JOSE SANTANA                    Principal 0,6531/01/2019 23/10/197330/06/2018008369674
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ROBSON PRATA DIAS FELICIANO             Principal 0,6531/01/2019 15/10/197930/06/2018008369649
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11RODRIGO DE OLIVEIRA                     Principal 0,6531/01/2019 06/05/198530/06/2018008369656
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ROMARIO ANTONIO ARAUJO DE MOURA         Principal 0,6531/01/2019 06/09/199030/06/2018008369661
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11ROSELI SILVA CAMILO                     Principal 0,6531/01/2019 05/07/198630/06/2018008369658
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11SIDNEI APARECIDA DA SILVA JUNIOR        Principal 0,6531/01/2019 27/05/199330/06/2018008369669
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11THAYNARA ELLEN MARTINS NOGUEIRA         Principal 0,6531/01/2019 23/10/199230/06/2018008369676
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

  0,00 9,769,11WELINGTON SERGIO FERNANDES              Principal 0,6531/01/2019 21/11/197731/07/2018008386350
IPA               Morte           AAF PREMI 98.000,0049.000,005.000,00

SAC: 0800-774-2532  /  Ouvidoria 0800-774-2352 - e-mail: ouvidoria@alfaseg.com.br. Para uso exclusivo de deficientes auditivos: SAC: 0800 770 5244 - Ouvidoria: 0800 770 5140

15414.003005/2006-01 e 15414.003001/2006-15                                                         Nºs Processo SUSEP :
O Participante e Segurado estão cientes, conforme Lei nº 12.741/12, que incide sobre o carregamento dos planos de acumulação, quando houver, e sobre os prêmios de seguro,
o PIS/PASEP com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e a COFINS  com alíquota de 4% (quatro por cento).
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289-5 - Alfa Previdência e Vida S/A Anexo da Fatura 
Al.Santos, 466 - 9 andar - CEP: 01418-000  São Paulo - SP Página: 4Demonstrativo Detalhado de Segurados
CNPJ.: 02.713.530/0001-02

Vigência da Fatura a partir das 24:00h do diaALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             Apólice Nº Fatura Nº Contrato NºEstipulante
às 24:00h de 31/01/201931/12/2018Sub-Estipulante ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI             0002.0993.000359444 12680107

PrêmioSegurado Prêmio PrêmioPrêmioFimInício Data deCertificado Tipo Segurado
Funeral TotalAssistênciaVGNascimentoVigênciaVigência

às 24:00h do dia das 24:00h do dia 

Totais:
IPA               Morte           AAF PREMI 175.000,00 1.715.000,00 3.430.000,00 0,00 22,75318,85 341,60

Vida(s)35

Descrições das Coberturas:
Morte                                   :Alfa Assist. Funeral Premium Individual AAF PREM:: Invalidez Permanente T/ P por Acid. Até IPA              Morte          

Dupla Indenização: Em caso de Morte Acidental, as indenizações das garantias de Morte e de Morte Acidental, desde que contratadas, se acumulam.

SAC: 0800-774-2532  /  Ouvidoria 0800-774-2352 - e-mail: ouvidoria@alfaseg.com.br. Para uso exclusivo de deficientes auditivos: SAC: 0800 770 5244 - Ouvidoria: 0800 770 5140

15414.003005/2006-01 e 15414.003001/2006-15                                                         Nºs Processo SUSEP :
O Participante e Segurado estão cientes, conforme Lei nº 12.741/12, que incide sobre o carregamento dos planos de acumulação, quando houver, e sobre os prêmios de seguro,
o PIS/PASEP com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e a COFINS  com alíquota de 4% (quatro por cento).
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Assunto: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência planilhas
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 01/02/2019 18:20
Para: Comercial Intersept Santa Catarina <comercialsc@intersept.com.br>

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua Controladoria, procedeu à
análise da planilhas encaminhadas e emitiu relatório apontando problemas.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da Planilha de custos aos
apontamentos efetuados ou apresentação de justificativa, conforme o caso, até as 19h do
dia 05/02/2019.

Cordialmente,

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

PLANILHA DE APOIO INTERSEPT.ods 20,8KB

Relatório Intersept.pdf 583KB

Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência pl...  

1 of 1 06/02/2019 18:31
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Assunto: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência planilhas
De: Roni Cesar Lorena <roni@intersept.com.br>
Data: 05/02/2019 12:56
Para: luizfernando@cml.pr.gov.br
CC: Comercial Intersept Santa Catarina <comercialsc@intersept.com.br>

Bom dia Sr. Luiz Fernando,

A Intersept vem atraves deste apresentar a planilha de custo adequada conforme parecer da
Controladoria da Câmara Municipal de Londrina, ficando a disposição para qualquer
esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente

Roni Cesar Lorena
Gerente Comercial

+55 41 3266-9581 | Ramal: 4590
+55 41 98739-6011

roni@intersept.com.br

Anexos:

CARTA MEMÓRIO DE CALCULO SEGURO DE VIDA.pdf 26,3KB

MEZZO ADITIVO À APÓLICE Nº (2) (3).pdf 378KB

PLANILHA AJUSTADA AO LANCE2.xls 138KB

PLANILHAS AJUSTADAS.pdf 5,7MB

Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência pl...  

1 of 1 06/02/2019 18:24
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Grupo Intercept

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada
EMPRESA: INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - FONE (41) 3266-9581
CNPJ: 08.282.615/0001-60
ENDEREÇO: RUA: DOM JOÃO VI, 299 - CAJURU -CURITIBA/PR
DATA: 16/01/2019
VALIDADE PROPOSTA: 90 (noventa)dias
QUANTIDADE: 12 meses
DATA BASE: 01/02/2018
SINDICATO: SINDICATO VIGTES ESTADO DO PARANÁ - CCT N° PR000491/2018
E-MAIL COMERCIALSCiSilNTERSEPT.COM.BR
REGIME TRIBUTÁRIO LUCRO PRESUMIDO

Para fins de participação Pregão Presencial n° 01/2019, apresentamos a seguinte proposta de preços

Licitação n°: 01/2019 Valor
Proposto

Qtde. De Valor Proposto Qtde. De Valor Total

Serviço por Empregados por Posto Postos do Serviço

(B) _...... por Posto......... (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)
(C)

i

Vigilância -  8 
horas/dia, das 8h 
ás 12h e das 14h 

às 18h, de 
segunda a sexta- 

feira.

4.780,91 3 R$ 14.342,73 1,00 R$ 14.342,73

ii

Vigilância -  8 
horas/dia, das 

11:30 às 20h, de 
segunda a sexta- 

feira.

4.916,05 3 R$ 14.748,15 1,00

•

R$ 14.748,15

ui

Vigilância - 1 2  
horas diurnas, das 

8 às 20h, de 
segunda a 

domingo, em 
turnos de 12x36 

horas.

4.730,43 2 R$ 9.460,86 1,00 R$ 9.460,86

IV

Vigilância - 1 2  
horas noturnas, 

das 20h às 8h, de 
segunda a 

domingo, em 
turnos de 12x36 

horas.

5.076,64 2 R$ 10.153,28 1,00 R$ 10.153,28

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS R$ 48.704,99
VALOR ANUAL DOS SERVIÇOS R$ 584.459,88

BANCO DO BRASIL -

AG: 3041-4________________________________________________________________________________________________________________________________
C/C: 00144127-2

Curitiba, 16 de janeiro de 2019

Declaramos, que, nos preços estão inclusos todos as despesas com Impostos, Taxas, Materiais, Equipamentos, Uniformes, Encargos Trabalhistas, 
Previdenciários e Fiscais, além de quaisquer outros que incidam na contratação do objeto, inclusive os custos de entrga no local indicado pela Câmara Municipal 
de Londrina, dos materiais, uniformes e equiupamentos
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N” do Processo: 62/2018 
Licitação n": 01/2019

SC RUMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
iras/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS 
Mão de obra 

de obra vinculada à execução contratual
:omposição dos custos referentes a mâo de obra __  _____________________

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

1

Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

6 SINDICATO DOS VIGILANTES DO PARANÁ - CCT N” PR000491/2018
ulo 1 -  Composição da Remuneração

VIGILANTE
517330

1.677,00
VIGILANCIA

01/02/2018

1
A
B
C
D
E

'  F’

Sjdário-Base____
Adicional de Periculosidade 
Adicional de Insalubridade 
Adicional Noturno 
Adicional de Hora Noturna Reduzida 
Outros (especificar)

1.677,00 
503,10

Total

ncargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
[décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1 13‘ rias e Adicional de Férias
181,6813° (décimo terceiro) Salário 8,33%

B Férias e Adicional de Férias 2,78% 60,56
Total

Notas:
planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do 
i durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

os Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 1 3,78% 91,47
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI -  SENAC 1,00% 24,22
F SÉBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H rFGTS 8,00% 193,79

Total 37,58% 910,22
Notas:

cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

dulo 2.3 -  Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A
B

Transporte________________________________________
AuxíHo-Refeição/Alimentação 
Assistência Médica e Familiar
Seguro de Vida 8,90. Fundo de Formação Profisional 7.5

86,38
499,84

86,32
16,40

Total 688,94

dulo 2 -  Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2.1

2.2

t t  Benefícios Anuais, Mensais  e  Diários

2.3

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

_242,23
910,22
688,94

Total 1.1

lódulo 3 -  Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão Percentual (%)

D

E

T ~

Aviso Prévio Indenizado
i i i v i U ô n v i «  U w  i - ' « t s  av> l? iv  v  X’ i C y í v  I n U v i u ^ u U u

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

0,25%
u.uarõ
1,37%
0,28%
0 .10%

0,01%

6,06
O.tB

33,09
6,06
2,28

T, 24
2,03%
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Notas:
ilo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1. 
;áluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Custo de Reposição do Profissional Ausente 
ulo 4.1 -  Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68

B
Substituto na cobertura de Ausências Legais ( cálculo = (1/365) = 1 
dia de ausência no decorrer do ano que corresponde a 0,27% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27% 5,97

C

Substituto na cobertura de Licença Paternidade (cálculo = 5 dias de 
afastamento por ano= (5/365)*5% de probabilidade de nascimento 
de filh(ao) de cada colaborador no ano.) correspondendo a 0,07% 
sobre a remuneração do colaborador)

0,07% 1,49

D

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 
(cálculo = 15 dias de afastamento por colaborador a ano= 
(15/365)*8% de probabilidade de ocorrer um acidente ao 
colaborador no ano.) correspondendo a 0,33% sobre a 
remuneração do colaborador)

0,33% 7,17

E

Substituto na cobertura de Afastamento M aternidade 
(1/12)*1,5%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de 
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim correspondendo 
ao percentiual de 0,05% sobre o valor da remuneração de cada 
colaboradora)

0,05% 1,14

F
Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( cáuculo =(1/365) = 1 
dia de ausência no decorrer do ano que corresponde a 0,27% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27% 5,97

Subtotal 9,33% 203,42
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,51% 76,44

' ' ■ ' ' ' . ■■■■■■:  • • ■■ . ■ Total 12,84% 279,85
Notas:

Base de cálculo: soma do Módulo 1.

ódulo 4.2 -  Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total »,00

lódulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS)

4,1 Substituto nas Ausências Legais 279,85
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 279,85

Módulo 5 — Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (RS)
A Uniformes 41,08
B Materiais 6,65
C Equipamentos 16,67
D Outros (especificar)

Total 64,4(1

) 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 3,00% 132,42
B Lucro 0,94% 42,76
C Tributos 6,65% 326,92

C. 1. Tributos Federais (especificar) 3,65% 179,44
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 147,48

Total 10,59% 502.10

RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (RS)

A Módulo 1 -  Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.841,39
C Módulo 3 -  Provisão para Rescisão 48,20
D Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 279,85
E Módulo 5 -  Insumo Diversos 64,40

F Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro
4.41$;99

502,10
Valor total por empregado 4.916,05
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018 
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância -  8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. 
1. MÓDULOS 
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILANTE
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 SINDICATO DOS VIGILANTES DO PARANÁ - CCT N° PR000491/2018 

Módulo 1 -  Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2.180,10

Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
Submódulo 2.1 -  13“ (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13" (décimo terceiro) Salário. Férias e Adicional de Férias Valor (RS)
A 13o (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B 2,78% 60,56

Total 11,11% 242,23
Notas:
1 -  Verificando a estrutura conceituai da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do 
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 -  Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 3,78% 91,47
D jSESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI -  SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

Total 37.58% 910,22
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 -  Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 86,38
B Auxílio-Refeiçâo/Alimentação 499,84
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Seguro de Vida 8,90, Fundo de Formação Profisional 7,5 16,40

Total 688,94

Quadro-Resumo do Módulo 2 -  Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 ! Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (RS)

2.1 13o (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 910,22
2.3 Benefícios Mensais e Diários 688,94

Total 1.841,39

Módulo 3 -  Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,25% 6,06
n .1". I . ......... •• A v í« , ln d « ,l» d o 0,03 -yí, v ,-10
c Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 1,37% 33,09
D Aviso Prévio Trabalhado 0,28% 6,06
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado
0,10% 2,28

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,01% 0,24
Total 2,03% 48,20

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.32,luizfernando)  pag. 859 de 1732



Notas:
1 -  Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 -  Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 
Submódulo 4.1 -  Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68

B
Substituto na cobertura de Ausências Legais ( cálculo = (1/365) = 1 
dia de ausência no decorrer do ano que corresponde a 0,27% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27%
5,97

C

Substituto na cobertura de Licença Paternidade (cálculo = 5 dias de 
afastamento por ano= (5/365)*5% de probabilidade de nascimento 
de filh(ao) de cada colaborador no ano.) correspondendo a 0,07% 
sobre a remuneração do colaborador)

0,07%

1,49

D

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 
(cálculo = 15 dias de afastamento por colaborador a ano= 
(15/365)*8% de probabilidade de ocorrer um acidente ao 
colaborador no ano.) correspondendo a 0,33% sobre a 
remuneração do colaborador)

033%

7,17

E

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade = 
(1/12)*1,5%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de 
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim correspondendo 
ao percentiual de 0,05% sobre o valor da remuneração de cada 
colaboradora)

0,05%

1,14

F

Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( cáuculo =(1/365) = 1 
dia de ausência no decorrer do ano que corresponde a 0,27% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27%
5,97

Subtotal 933% 203,42
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,51% 76,44

Total 12,84% 279,85
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1. 

Submódulo 4.2 -  Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (RS)
A {Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00%

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 279,85
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 279,85

Módulo 5 -  Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (RS)
A Uniformes 41,08
B Materiais 6,65
C Equipamentos 16,67
D Outros (especificar)

Total 64,40

Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A ICustos Indiretos 1,00% 44,14
B Lucro 0,11% 4,89
C [Tributos 6,65% 317,93

C. 1. Tributos Federais (especificar) 3,65% 174,50
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 143,43

Total 7,76% 366,97

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

A Módulo 1 -  Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.841,39
C Módulo 3 -  Provisão para Rescisão 48,20
D Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 279,85
E Módulo 5 -  Insumo Diversos 64,40

F Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro 366,97
Valor total por empregado 4.780,91
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N° do Processo: 62/2018 
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância -  12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 
1. MÓDULOS 
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual 
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra^

1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade ...................

D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2.180,10

Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
Submódulo 2 .1 -1 3 °  (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (RS)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Férias e Adicional de Férias 2,78% 60,56

Total 11,11% 242,23

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILANTE
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Normativo da Categoria Profissional

517330

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
1.677,00

VIGILANCIA
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

6 SINDICATO DOS VIGILANTES DO PARANÁ - CCT N" PR000491 2018 
Módulo 1 -  Composição da Remuneração

Notas:
Verificando a estrutura conceituai da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do 

colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4,1 Letra A.

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

INSS
Salário Educação

Percentual (%)

SAT
SESC ou SESI

20 ,00%
2,50%
3.78%
1,50%

Valor (RS)
484,47

60,56
91,47
36,34

SENAI-SENAC
SEBRAE

1,00%
0,60%

24,22
14,53

INCRA 0,20% 4,84
FGTS 8,00% 193,79

Total
Nolas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários________
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)

Transporte
Auxilio-Refeição/Alimentação
Assistência Médica e Familiar_______________________
Seguro de Vida 8,90, Fundo de Formação Profisional 7,5

26,88
340,80

86,32
16,40

Total 470,40

Quadro-Resumo do Módulo 2 -  Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições 
Benefícios Mensais e Diários

242,23
910,22
470,40

Total

Módulo 3 -  Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor 1RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,25% 6,06
D Inoidâncm do FOTS »obro o Aviso Pr«ivio Indoniuidu 0,02?» U,-i8
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 1,37% 33,09
D Aviso Prévio Trabalhado 0,28% 6,06
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado
0,10% 2,28

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,01% 0,24
Total 2,03% 48.2CÍ

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.32,luizfernando)  pag. 861 de 1732



Notas:
1 -  Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 -  Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 
Submódulo 4,1 -  Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68

B
Substituto na cobertura de Ausências Legais ( cálculo = (1/365) = I 
dia de ausência no decorrer do ano que corresponde a 0,27% sobre 
a remuneração mensal de cada colaborador)

0,27%
5,97

C

Substituto na cobertura de Licença Paternidade (cálculo = 5 dias de 
afastamento por ano= (5/365)*5% de probabilidade de nascimento 
de filh(ao) de cada colaborador no ano.) correspondendo a 0,07% 
sobre a remuneração do colaborador)

0,07%

1,49

D

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 
(cálculo = 15 dias de afastamento por colaborador a ano= 
(15/365)*8% de probabilidade de ocorrer um acidente ao 
colaborador no ano.) correspondendo a 0,33% sobre a 
remuneração do colaborador)

0,33%

7,17

E

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade =
(1/12)*1,5%*(5/l2) que corresponde a 2% de probabilidade de 
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim correspondendo 
ao percentiual de 0,05% sobre o valor da remuneração de cada 
colaboradora)

0,05%

1,14

F

Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( cáuculo =(1/365) = 1 
dia de ausência no decorrer do ano que corresponde a 0,27% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27%
5,97

Subtotal 9,33% 203,42
Incidência do Sub-módulo 2.2 I 3,51% 76,44

Total 12,84% 279,85
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1. 

Submódulo 4.2 -  Substituto na Intrajomada
4.2 Substituto na Intrajomada Valor (R$)
A j Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 111,48

Tolal 111,48

Quadro-Resumo do Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 279,85
4.2 Substituto na Intrajomada 111,48

Total 391,34

Módulo 5 -  Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 41,08
B Materiais 6,65
C Equipamentos 16,67
D Outros (especificar)

Total 64,40

Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1,81% 77,95
B Lucro 0,71% 31,01
C Tributos 6,65% 314,57

C.l. Tributos Federais (especificar) 3,65% 172,66
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 141,91

Total 9,17% 423,54

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$1

A Módulo 1 -  Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.622,85
C Módulo 3 -  Provisão para Rescisão 48,20
D Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 391,34
E Módulo 5 -  Insumo Diversos 64,40

F Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro 423,54
Valor total por empregado 4.730.43
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N” do Processo: 62/2018 
Licitação n": 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância -  12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 
1. MÓDULOS 
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) VIGILANTE
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) VIGILANCIA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 SINDICATO DOS VIGILANTES DO PARANÁ - CCT N° PR000491/2018 

Módulo 1 -  Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (RS)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno 208,10
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F DSR

Total 2,388,20

Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 - 1 3 “ (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13” (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (RS)
A 13o (décimo terceiro) Salário 8,33% 199,02
B Férias e Adicional de Férias 2,78% 66,34

Total 11,11% ' y c c  i /
Notas:
1 -  Verificando a estrutura conceituai da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 -  Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 20,00% 530,71
B Salário Educação 2,50% 66,34
C SAT 3,78% 100,20
D SESC ou SESI 1,50% 39,80
E SENAI SENÁC 1,00% 26,54
F SEBRAE 0,60% 15,92
G INCRA 0,20% 5,31
H FGTS 8,00% 212,28

Total 37,58% 997,10
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 -  Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 26,88
B Auxilio-Refeiçâo/Alimentação 340,80
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Seguro de Vida 8,90, Fundo de Formação Profisional 7,5 16,40

Total 470,40

Quadro-Resumo do Módulo 2 -  Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 265,36
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 997,10
2.3 1 Benefícios Mensais e Diários 470,40

Total 1.732,86

Módulo 3 -  Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,25% 6,63
F3 Inoid^nolo Jo rOTS »obro o Avixo Prdvio Indaniiuulo 0,02"^ •Ü .J J

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 1,37% 36,25
D Aviso Prévio Trabalhado 0,28% 6,63
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,10% 2,49

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,01% 0,27

Total 2,03% 52,81.......................................... -.............................’ .
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Notas:
1 -  Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 -  Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 
Submódulo 4.1 -  Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 833% 199,02

B
Substituto na cobertura de Ausências Legais ( cálculo = (1/36S) = l 
dia de ausência no decorrer do ano que corresponde a 0,27% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27%
6,54

C

Substituto na cobertura de Licença Paternidade (cálculo = 5 dias de 
afastamento por ano= (5/365)*5% de probabilidade de nascimento 
de filh(ao) de cada colaborador no ano.) correspondendo a 0,07% 
sobre a remuneração do colaborador)

0,07%

1,64

D

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 
(cálculo = 15 dias de afastamento por colaborador a ano= 
(15/365)*8% de probabilidade de ocorrer um acidente ao 
colaborador no ano.) correspondendo a 033%  sobre a 
remuneração do colaborador)

033%

7,85

E

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade = 
(1/12)*1,5%*(5/12) que corresponde a 2% de probabilidade de 
nascimento de filh(ao) de cada colaboradora, assim correspondendo 
ao percentiual de 0,05% sobre o valor da remuneração de cada 
colaboradora)

0,05%

1,24

F

Substituto na cobertura de Auxilio Doença ( cáuculo =(1/365) = 1 
dia de ausência no decorrer do ano que corresponde a 0,27% sobre 
a remuneração mensal e cada colaborador)

0,27%
6,54

Subtotal 933% 222,83
Incidência do Sub-módulo 2.2 | 3,51% 83,73

Total 12.84% 306,57
Notas:
1 -  Base de cálculo: soma do Módulo 1. 

Submódulo 4.2 -  Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A | Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 111,48

Total 111,48

Quadro-Resumo do Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 306,57
4.2 Substituto na Intrajornada 111,48

Total 418,05

Módulo 5 -  Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 41,08
B Materiais

1/1 
! O

C Equipamentos 16,67
D | Outros (especificar)

Total (>4,40

Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1,50% 69,84
B Lucro 0,27% 12,88
C Tributos 6,65% 337,60

C. 1. Tributos Federais (especificar) 3,65% 185,30
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
1 C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 152,30

Total 8,42% 42032

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

A Módulo 1 -  Composição da Remuneração 2.388,20
B Módulo 2 -  Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.732,86
C Módulo 3 -  Provisão para Rescisão 52,81
D Módulo 4 -  Custo de Reposição do Profissional Ausente 418,05
E Módulo 5 -  Insumo Diversos 64,40

dUlllUUlI 1 U 1 \. t JL9 l O)
F i Módulo 6 -  Custos Indiretos, Tributos e Lucro 420,32

Valor total por empregado 5.076,64
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Descrição dos Insumo Diversos -  Custo por Funcionário

N° do Processo: 62/2018

Descrição
Quantidad 

e p /12 
meses

Valor Unit.
Valor 

Total p /12
meses

Valor 
Mensal p/ 

Posto
Calças comprida em tecido brim rip stope ou similar 4 40,00 160,00 13,33
Camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou simila 4 42,00 168,00 14,00
Jaqueta forrada ou japona com emblema 2 60,00 120,00 10,00
Par de coturno ou sapato, de boa qualidade 1 40,00 40,00 3,33
Boné com emblema 1 5,00 5,00 0,42

Valor total 493,00 41,08

Materiais

Descrição
Quantidad

ep/ 12
meses

Valor Unit.
Valor 

Total p / 12 
meses

Valor 
Mensal p/ 

Posto
Cinto de nylon 1 12,00 12,00 1,00
Capa de chuva 1 12,00 12,00 1,00
Crachá 1 2,50 2,50 0,21
Cassetete 1 12,00 12,00 1,00
Porta cassetete 1 10,00 10,00 0,83
Livro de ocorrências (o mesmo livro será utilizado pelos 10 
funcionários) 1 8,00 0,80 0,07

Apito 1 5,00 5,00 0,42
Cordão para apito 1 2,50 2,50 0,21
Lanterna 1 15,00 15,00 1,25
Pilha para lanterna 1 8,00 8,00 0,67

Valor total 79,80 6,65
OBS.: O edital estipula em seu item 30, Seção VI, do Termo de Referência, que deverá ser fornecido 01 livro de ocorrência para

Equipamentos

Descrição
Quantidad

ep/ 12
meses

Valor Unit.
Valor 

Total p/12  
meses

Valor 
Mensal p/ 

Posto
Rádio profissional com frequência mínima de 450 MHz 10 200,00 2.000,00 16,67

Valor total 2.000,00 16,67

Os fundamentos para preenchimento da planilha se encontram na Seção VI do Termo de Referência e na}eíã
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Memória de cálculo do seguro de vida em grupo.

A Câmara Municipal de Londrina.

Ref: Memória de Cálculo do Seguro de Vida em Grupo.

A Intersept Vigilância e Segurança Ltda, com o CNPJ: 08.282.615/0002-40, vem por 
meio deste, informar abaixo qual a memória de cálculo para chegar ao valor mensal 
e R$ 8,90 por mês para cobrir o Seguro e Vida em grupo conforme determina a 
Convenção Coletiva da categoria.

Sendo que para verificar o valor acima, favor verificar no Aditivo de Apólice anexa em 
seu Item 3 Letra D onde consta o valor de R$ 11.736,10 que se divide por 1319 
colaboradores atualmente cobertos por esta Apólice e assim chegando-se ao valor 
de R$ 8,90 mensal por colaborador.

Atenciosamente,

LUIS CARLOS BATISTA RIBAS 
CPF: 058.242.319-82 

(Procurador)

Rua: Dom João VI, 299 -  Cajuru -  Curitiba/Pr. 
W W W .intersept.com.hr - (41)-3266-9581
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TERMO DE ADESÃO À APÓLICE Nº 93.202102 

RAMO: VIDA EM GRUPO 

 

ESTIPULANTE: MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA 

Subgrupo MEZZO: 93.202102.27.12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

71.530.943/0001-74, com sede à Calçada Aldebarã 153, 2º Andar, Conjunto 22, Centro de 

Apoio II, Alphaville, na Cidade de Santana de Parnaíba - SP, CEP 06541-055 ato 

representada nos termos de seu contrato social, como ESTIPULANTE; sendo seu endereço 

de correspondência Av. Pedroso de Morais, 2293, Alto de Pinheiros, CEP: 05419-000, São 

Paulo (SP), e,  

 

INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o 

08.282.615/0001-60 com sede na Rua Dom João VI, nº 279 – Bairro: Cajuru – Cidade: 

Curitiba - PR - CEP: 82900-150, representada na forma de seu Contrato Social, doravante 

denominada SUBESTIPULANTE. 

 

1. Procede-se à atualização das condições contratuais para apólice nº 93.202102.27.12 
firmada entre as partes. 

 
 

2. Pelo presente documento as partes resolvem firmar este instrumento, denominado 

TERMO DE ADESÃO, por transferência da apólice nº VG93.8241.27.33 da Congênere 

anterior, que será parte integrante e complementar das CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO 

DE VIDA EM GRUPO DA APÓLICE n° 93.202102, firmada entre a ESTIPULANTE e a 

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, doravante SEGURADORA, a partir 

das 0h de 01/06/2016, mediante as condições a seguir expostas:  

 

2.1 A SUBESTIPULANTE declara seu interesse à adesão à apólice nº 93.202102, a partir 

das 0h de 01/05/2017, bem como o conhecimento e anuência as condições contratuais. A 
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ESTIPULANTE, por sua vez, declara a anuência ao ingresso da SUBESTIPULANTE, bem 

como o conhecimento às condições e obrigações legais e contratuais da apólice. 

 

3. Não obstante as previsões contratuais da apólice contratada, as partes estabelecem as 

condições do subgrupo da SUBESTIPULANTE, conforme abaixo: 

 

CRITÉRIO DO SUBGRUPO 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Coberturas 

 CB – Cobertura Básica – Morte Natural ou Acidental – 100% 

 IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – 200% 

 Auxílio Funeral (Reembolso de despesas de funeral) até R$ 5.622,00 (Cinco mil 

seiscentos e vinte e dois reais) 

 

 

b) Capital Segurado  

O capital segurado individual para a garantia básica do segurado titular será equivalente a 

26 vezes seu salário nominal, limitado ao máximo de R$ 94.022,80 (noventa e quatro mil 

e vinte e dois reais e oitenta centavos). 

 

O Capital Segurado será atualizado monetariamente pela Convenção Coletiva de Trabalho 

da categoria profissional dos segurados vinculados ao SUBESTIPULANTE, sendo que 

referida atualização implicará no aumento do valor do prêmio. 

 

b.01) O SUBESTIPULANTE declara ter ciência de sua responsabilidade, inclusive quando 

da ocorrência de sinistros, por eventuais divergências de Coberturas e Capitais Segurados 

solicitados e ou daqueles decorrentes das informações prestadas na movimentação mensal 

pela empresa SUBESTIPULANTE,  em função da inobservância da legislação vigente no 

que tange as condições exigidas nas Convenções Coletivas de Trabalho a que estão ligadas 

os funcionários da SUBESTIPULANTE, nas leis Federais que tornam obrigatório o Seguro 

de vida e nas normas que regulam os Seguros de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais 

Coletivos, expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e ou pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 
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c) Taxa Média  

A taxa média mensal de 0,0196%, incluso IOF, é aplicável sobre o valor do capital segurado 

básico para determinação do prêmio do seguro. 

 

 

d) Prêmio Estimado 

O prêmio comercial mensal estimado de R$ 11.736,10 incluso IOF, foi determinado 

considerando a adesão de 1319 vidas, constante na relação nominal referente à vigência 

06/2017. 

 

 

e) Limite de idade  

O limite de idade será de 65 (Sessenta e cinco) anos. 

Proponentes com idade superior ao limite estabelecido poderão ser analisados de forma 

excepcional, mediante apresentação do formulário “Declaração Pessoal de Saúde 

Complementar” preenchido e anuído de próprio punho pelo proponente.  

 

f) Custeio  

O custeio do prêmio do seguro será “não contributário”, ou seja, pago integralmente pelo 

SUBESTIPULANTE, sem ônus para o segurado. 

 

 

 

4. Obrigações do SUBESTIPULANTE:  

a) Realizar a movimentação de segurados (inclusões e exclusões), bem como informar 

o salário/remuneração dos mesmos quando aplicável, até o dia 30 (trinta) de cada 

mês. 

 

b) O prêmio será faturado mensalmente contra o SUBESTIPULANTE, até o dia 10 (dez) 

do mês subsequente ao mês do risco, devendo ser entregue ao ESTIPULANTE, que 

providenciará seu repasse à SEGURADORA nos termos da APÓLICE. 
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c) A saída do SUBESTIPULANTE da APÓLICE deve ser comunicada ao 

ESTIPULANTE.  

 

d) É vedado ao SUBESTIPULANTE efetuar propaganda e promoção do seguro sem 

prévia anuência da SEGURADORA, por escrito, e sem respeitar a fidedignidade das 

informações quanto ao seguro contratado. 

 

5. O SUBESTIPULANTE, neste ato, confere poderes ao ESTIPULANTE, para todos os fins 

de direito, para que seja representada na administração da APÓLICE Nº 93.202102, perante 

a SEGURADORA ou outra congênere que vier a substituí-la por migração ou qualquer outro 

motivo, inclusive, mas sem se limitar, para requerer a alteração na contratação ou limite de 

coberturas em decorrência de obrigações legais, sem prejuízo de suas responsabilidades, 

conforme disposto nas normas vigentes e neste instrumento. 

 

6. Permanecem inalterados os demais termos, Cláusulas e Condições Gerais, Especiais 

e/ou Particulares da apólice. 

 

 

 

 

São Paulo, 24 de Julho de 2017. 

 

__________________________________________________ 

MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA 

Nome: Luciano Bastos 

Cargo: Coordenador de Projetos 
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Assunto: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência planilhas
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 01/02/2019 18:22
Para: Nayara Sartori <protegerh@hotmail.com>

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua Controladoria, procedeu à
análise da planilhas encaminhadas e emitiu relatório apontando problemas.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da Planilha de custos aos
apontamentos efetuados ou apresentação de justificativa, conforme o caso, até as 19h do
dia 05/02/2019.

Cordialmente,

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

PLANILHA DE APOIO MAC.ods 20,7KB

Relatório MAC.pdf 583KB

Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência pl...  

1 of 1 06/02/2019 18:31
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Assunto: RE: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência planilhas
De: Nayara Sartori <protegerh@hotmail.com>
Data: 05/02/2019 17:36
Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Luiz Fernando, 

Segue em anexo as adequações  feitas; 

Aguardo confirmação recebimento.

Nayara Sartori 
Recursos Humanos
Grupo Prever e Protege Vigilância Patrimonial e Terceirização de Serviços - Eireli
(43) 3344-6742/99995-3956
Rua: São Vicente, 449- Centro- Londrina - Paraná
Horário de expediente de segunda à sexta das 08:30 às 11:30/13:00 às 17:30

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 18:22
Para: Nayara Sartori
Assunto: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligência planilhas

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua
Controladoria, procedeu à análise da planilhas encaminhadas e emi u
relatório apontando problemas.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da
Planilha de custos aos apontamentos efetuados ou apresentação de
jus fica va, conforme o caso, até as 19h do dia 05/02/2019.

Cordialmente,

--
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

planilha_vigilancia CAMARA LONDRINA.xls 108KB

DOCUMENTO CAMARA.pdf 2,8MB

MAC VIGILÃNCIA APOLICE.pdf 248KB

0248_0001.pdf 398KB

RE: Câmara de Londrina - Pregão Presencial nº 01/2019 - Diligênci...  

1 of 1 06/02/2019 16:46
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Nome do Produto:

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253

3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife

(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.

93.0079037.001.122018

16/01/2019

9

93.79037

02.102.498/0001-29

Nome do Estipulante CNPJ

15562375000112

Rua Av.

Cidade

LONDRINA

Estado

PR

CEP

86026030

Nome do Sub-Estipulante CNPJ

15562375000112

Rua Av.

Cidade

LONDRINA

Estado

PR

CEP

86026030

01/12/2018 a 31/12/2018

Vencimento

30/01/2019

Demonstrativo

Vidas Capital

300.000,00 208,86

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

300.000,00 208,86

0,00 0,00

0,00 0,00

300.000,00 208,86

Saldo da fatura anterior (+)

Aumento de Capital (+)

Aumento de Capitais Retroativos (+)

Saldo fatura atual (=)

Total Bruto (=)

IOF

208,06

0,79

208,86

0,00

0,00

15414.002386/2011-61Processo Susep :

CNPJ :

Fax: 11 5501 9732

Sucursal

CURITIBA PR

SUSEP

12.00.01.0.043850.2

Nome do Corretor

LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

Processo Administrativo nº. 62/2018
Pregão Presencial nº 01/2019

Considerando  a  diligência  junto  às  empresas  solicitada  pela  análise  da

Controladoria de seq. 4.30 dos autos em epígrafe, Certifico que:

1. Recebi, da empresa Alcateia Segurança EIRELI-ME, no dia 05/02/2019,

às  16:13,  e-mails  com anexos  contendo (a)  a  planilha  readequada  após  apontamentos  da

Controladoria  nos  formatos  .pdf  e  .xls;  e  (b)  documentos  relativos  ao  seguro  de  vida,

conforme juntado na seq. 4.31.

2.  Recebi,  da  empresa  Intersept  Vigilância  e  Segurança  LTDA,  no  dia

05/02/2019,  às  12:56,  e-mail  com  anexos  contendo:  (a)  a  planilha  readequada  após

apontamentos da Controladoria nos formatos .pdf e .xls; e (b) documentos relacionados ao

seguro de vida, conforme juntado na seq. 4.32.

3. Recebi, da empresa MAC Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda, no

dia  05/02/2019,  às  17:36,  e-mail  com  anexos  contendo:  (a)  a  planilha  readequada  após

apontamentos da Controladoria nos formatos .pdf e .xls; e (b) documentos relacionados ao

seguro de vida, conforme juntado na seq. 4.33.

Londrina, 6 de fevereiro de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 06-02-2019 às 19:10:50
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 065/2019 – DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Processo Administrativo nº 62/2018 – Pregão Presencial  01/2019 – Serviço de
vigilância desarmada – Respostas das empresas às diligências solicitadas pelo parecer de
seq. 4.30.
 

Londrina, 06 de fevereiro de 2019.

Prezados,

Considerando  a  análise  de  seq.  4.30  dos  autos  em  epígrafe,  foram

solicitadas  providências  às  empresas,  que,  por  sua  vez,  responderam,  conforme  os

movimentos de seq. 4.31, 4.32, 4.33 e a certidão de seq. 4.34. Assim, encaminho de volta o

Processo  Administrativo  62/2018  para  análise  das  Planilhas  de  Custos  e  Formação  de

Preços recompostas e das providências à luz da análise de seq. 4.30.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

Comunicação Interna nº 034/2019

Data: 15 de fevereiro de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio 

Assunto: Análise das propostas de empresas (planilhas) apresentadas na licitação para
contratação de Serviços de Vigilância (Pregão Presencial n.º 01/2019) – Após
diligências.

 
Prezado Gerente,

Após diligências e conforme solicitado através da C.I. n.º 65/2019-DSP,
efetuamos a análise da Planilha de Custos e Formação de Preços das empresas Alcatéia,
Intercept e Mac Vigilância, sendo que o resultado da análise encontra-se anexo a este
documento.

Ressalvamos que a análise restringe-se às informações constantes das
propostas e documentos apresentados pelas empresas, bem como às Convenções Coletivas
que norteiam o preenchimento das planilhas apresentadas, não se adentrando no mérito
quanto à classificação e aceitação da proposta, uma vez que tal atribuição compete ao
pregoeiro. 

Tendo em vista que o Contador do Departamento Financeiro retornou de
sua licença saúde e com respeito à devida segregação de funções orientamos que as
próximas análises devem ser realizadas por aquele setor.

Atenciosamente

Silvio Palma Meira
Gerente da Controladoria
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – ALCATÉIA SEGURANÇA

GERAIS:

• A empresa apresentou documento que comprova o FAP de 0,50%, que multiplicado pelo SAT de 3%
(Anexo V do Decreto Federal n.º 6.957/2009) resultaria no percentual 1,5%, entretanto em suas
planilhas no Módulo 2.2 a empresa lançou erroneamente o percentual 1,00%.
A empresa corrigiu nas planilhas o valor do SAT.

• Os valores lançados com o Vale-Transporte (Submódulo 2.3) estão incorretos em todos os postos.
Foram corrigidos os valores do Vale-Transporte para os Postos I e II, entretanto, para os Postos III e
IV os valores, apesar de modificados, continuam incorretos.

• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de “Seguro de
Vida” (Submódulo 2.3) para todos os postos.
A empresa apresentou a memória de cálculo conforme solicitado e promoveu a alteração dos valores
nas planilhas conforme valor apresentado.

• Foi lançado incorretamente o valor de R$ 15,00 mensais para o item “Fundo de Formação
Profissional” (Submódulo 2.3), o correto seria o valor de R$ 7,50 mensais, uma vez que a Cláusula 32
da CCT estabelece que a empresa deve contribuir com R$ 15,00 bimestralmente.
A empresa efetuou a correção dos valores conforme apontamento realizado.

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de maneira
incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar nos cálculos de
maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida pela empresa com
seus custos unitários.
A empresa apresentou os novos cálculos para o Módulo “5” (Insumos Diversos), conforme solicitado
estando os mesmos corretos.

• As alíquotas apresentadas no Módulo 6, relativos aos tributos que compõe o SIMPLES NACIONAL
parecem inadequadas (utilização de alíquotas de legislação revogada), solicitamos esclarecimentos
quanto ao faturamento e faixa de enquadramento indicando a legislação aplicável, levando em
consideração a regra contida no item “16.1.4”, do Edital, que considera, inclusive, a possível
contratação atual.
A empresa apresentou a memória de cálculo e esclarecimentos quanto aos tributos que compõe o
SIMPLES NACIONAL, demonstrando quais as alíquotas que devem incidir no presente contrato no
tocante ao PIS, COFINS e ISS. Com isso foi possível verificar que as alíquotas apresentadas
anteriormente estavam inadequadas, entretanto, em que pese a demonstração das alíquotas corretas, a
empresa não providenciou as alterações necessárias nas planilhas de custos, cabendo, portanto,
providenciar as alterações necessárias.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Há uma pequena diferença de centavos no montante lançado no item “B”

(Auxílio-Refeição/Alimentação) do submódulo “2.3”, pois o valor apresentado pela empresa foi de R$
499,81, enquanto o correto seria de R$ 499,84. (fundamentação Cláusula 13 da CCT).
A empresa efetuou a correção do valor apontado.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Há uma pequena diferença de centavos no montante lançado no item “B”

(Auxílio-Refeição/Alimentação) do submódulo “2.3”, pois o valor apresentado pela empresa foi de R$
499,81, enquanto o correto seria de R$ 499,84. (fundamentação Cláusula 13 da CCT).
A empresa efetuou a correção do valor apontado.

• Deverá ser excluído o valor de R$ 226,23, lançado no item “A” (Intervalo para repouso e alimentação)
do submódulo “4.2”, pois não haverá necessidade de substituto, uma vez que já foi previsto a jornada
das 11:30 às 20h, ou seja, com 30 minutos a mais, relativo ao período de descanso (Vide informação
contida no item “5”, da Seção “I”, do Termo de Referência e permissão para Intervalo Intrajornada
reduzida prevista na Cláusula 35 da CCT). 
A empresa excluiu o valor conforme apontado anteriormente.

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36hs
• O valor apresentado para o item “A” (Intrajornada) do Submódulo “4.2”, está incorreto. Lembrar que a

CCT prevê em sua Cláus. 35, possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min. 
A empresa efetuou alteração do valor, porém, entendemos que o valor continua incorreto. Lembrar que
o cálculo deve levar em consideração o valor da hora normal, acrescida do percentual de 50%, sendo
que a intrajornada, de acordo com a Cláus. 35 da CCT será de 30min. 

• O valor apresentado para o item “A” (Transporte) do Submódulo “2.3”, está incorreto. Lembrar que o
cálculo deve levar em consideração que são 15 dias de trabalho com fornecimento de 02 passagens
(ida e volta) por dia, sendo que a passagem se encontra ao preço de R$ 4,25 e a empresa efetuará o
desconto de 6% do salário-base do funcionário.

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36hs
• O valor apresentado para o item “D” (Adicional Noturno) do Módulo “1”, está incorreto. Lembrar que

a CCT prevê em sua Cláusula 10 que a hora normal será acrescida de 20%, sendo que considera-se
noturna a hora trabalhada das 22hs às 05hs;
A empresa modificou o valor apresentado anteriormente, entretanto o mesmo continua incorreto.
Lembrar que o cálculo deve levar em consideração que, após a obtenção do valor da hora normal
(Remuneração dividido pela jornada de trabalho 220hs) a mesma deve ser acrescida do Adicional de
20%. 

• O valor apresentado para o item “A” (Intrajornada) do Submódulo “4.2”, está incorreto. Lembrar que a
CCT prevê em sua Cláus. 35, possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min. 
A empresa efetuou alteração do valor, porém, entendemos que o valor continua incorreto. Lembrar que
o cálculo deve levar em consideração o valor da hora normal, acrescida do percentual de 50%, sendo
que a intrajornada, de acordo com a Cláus. 35 da CCT será de 30min. 

• O valor apresentado para o item “A” (Transporte) do Submódulo “2.3”, está incorreto. Lembrar que o
cálculo deve levar em consideração que são 15 dias de trabalho com fornecimento de 02 passagens
(ida e volta) por dia, sendo que a passagem se encontra ao preço de R$ 4,25 e a empresa efetuará o
desconto de 6% do salário-base do funcionário.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – INTERCEPT

GERAIS:

• A empresa lançou incorretamente o valor mensal de R$ 83,32 para o item “C” do submódulo “2.3”,
pois de acordo com a Cláusula 15 da CCT o valor é de R$ 86,32.
A empresa efetuou a correção dos valores.

• A empresa lançou incorretamente o valor mensal de R$ 15,00 para o item “D” (Fundo de Formação
Profissional) do submódulo “2.3”, pois de acordo com a Cláusula 32 da CCT o valor é de R$ 15,00
bimestralmente.
A empresa efetuou a correção dos valores.

• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de “Seguro de
Vida” e “Auxílio-Creche”, item “D” do Submódulo “2.3” para todos os postos.
A empresa modificou o valor relativo ao Seguro de Vida, apresentado anteriormente, anexando
memória de calculo, estando o valor correto. Quanto ao “Auxílio-creche” o valor foi suprimido das
planilhas dos postos.

• Justificar os índices que foram adotados para os itens “B” a “F”, do submódulo “4.1”, que divergem da
memória de cálculo apresentada.
A empresa apresentou novas memórias de cálculos que comprovam os índices utilizados estando os
valores corretos.

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de maneira
incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar nos cálculos de
maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida pela empresa com
seus custos unitários.
A empresa apresentou os novos cálculos para o Módulo “5” (Insumos Diversos), conforme solicitado
estando os mesmos corretos.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Nada a solicitar.

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Deverá ser excluído o valor de R$ 125,78, lançado no item “A” (Intervalo para repouso e alimentação)

do submódulo “4.2”, pois não haverá necessidade de substituto, uma vez que já foi previsto a jornada
das 11:30 às 20h, ou seja, com 30 minutos a mais, relativo ao período de descanso (Vide informação
contida no item “5”, da Seção “I”, do Termo de Referência e permissão para Intervalo Intrajornada
reduzida prevista na Cláusula 35 da CCT). 
A empresa excluiu o valor conforme apontamento realizado. 
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo ao item “A” (intrajornada), do submódulo “4.2” foi lançado incorretamente pois,

conforme memória de cálculo apresentada, não incluiu na base de cálculo o Adicional de
Periculosidade e não levou em consideração a possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min
(Cláusula 35 da CCT). 
A empresa efetuou a correção do valor. 

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo ao item “D” (Adicional Noturno), do Módulo “1” foi lançado incorretamente pois não

incluiu na base de cálculo o Adicional de Periculosidade, conforme estabelece a Cláusula 10 da CCT e
a Súmula 132 do TST;
A empresa efetuou a correção do valor.

• O valor relativo ao item “G” (DSR), do Módulo “1” foi lançado incorretamente pois a partir da
Reforma Trabalhista tal rubrica não é mais devida – Cláusula 38 da CCT e Art. 59-A da CLT.
A empresa excluiu o valor conforme apontado anteriormente.

• O valor relativo ao item “A” (intrajornada), do submódulo “4.2” foi lançado incorretamente pois,
conforme memória de cálculo apresentada, não incluiu na base de cálculo o Adicional de
Periculosidade e não levou em consideração a possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min
(Cláusula 35 da CCT). 
A empresa efetuou a correção do valor. 
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – MAC

GERAIS:

• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de “Seguro de
Vida”, “Invalidez” e “Funeral”, item “E” do Submódulo “2.3” para todos os postos.
A empresa apresentou a memória de cálculo para o item “Seguro de Vida” demonstrando que o valor
para o item está correto, quanto aos itens “Invalidez” e “Funeral” não fazem parte dos custos da
empresa.

• O percentual e o valor da incidência de encargos, para o Módulo “3” e para o Submódulo “4.1” estão
equivocados, pois a alíquota correta é a somatória dos percentuais relativos aos itens “A”, “C” e “H”,
do Submódulo “2.2”, porém, a empresa utilizou o percentual como se estivesse sob a égide da
tributação normal (Lucro Real ou Presumido).
A empresa efetuou a correção das alíquotas de incidências.

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de maneira
incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar nos cálculos de
maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida pela empresa com
seus custos unitários.
A empresa preencheu a planilha de apoio para demonstrar os custos com “Insumos” porém, alterou a
forma de rateio. Em que pese a alteração dos valores, permanece incorreta e forma de rateio.

• Justificar as alíquotas apresentadas no Módulo 6, relativos aos tributos que compõe o SIMPLES
NACIONAL, indicando a faixa de enquadramento e levando em consideração a regra contida no item
“16.1.4”, do Edital, que considera, inclusive, a possível contratação atual.
A empresa alterou as alíquotas apresentadas na planilha anterior, porém, não encaminhou memória de
cálculo para comprovar que se enquadra na Faixa 4 do Simples Nacional, e as alíquotas (efetivas) dos
tributos a que está sujeita (ISS, COFINS e PIS).

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Nada a solicitar.

Para este posto de serviço a planilha apresentada anteriormente não merecia reparo algum (exceto os
apontamentos em linhas GERAIS), entretanto, quando do envio da nova planilha, a empresa alterou o
valor do vale-transporte (item “A” - Submódulo “2.3”), ficando o mesmo incorreto.

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item “B” (Lucro) do Módulo

“6”. Acreditamos tratar-se de utilização de mais que duas casas decimais no percentual aplicado. O
valor deve ser ajustado de R$ 109,84 para R$ 109,79.
O valor foi alterado em função da modificação dos parâmetros anteriormente apresentados, sendo que
a diferença deixou de existir.

• A empresa quando do envio da nova planilha após apontamentos desta Casa alterou o valor do vale-
transporte (item “A” - Submódulo “2.3”), ficando o mesmo incorreto.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo à intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo “1”, enquanto o correto é no

submódulo “4.2”, além do mais, deve ser solicitado a memória de cálculo para conferência do valor
apresentado pois parece que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora para refeição
enquanto a CCT (Cláusula 35) permite um intervalo de 30 minutos;
A empresa excluiu do módulo “1” o valor relativo à Intrajornada, conforme apontado anteriormente,
lançando-o no campo adequado da planilha, ou seja, no submódulo “4.2”. 

• Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos (“2.1”, “2.2”, “3” e “4.1”) que tem por base de
cálculo o Módulo “1”, em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo.
A empresa efetuou a correção necessária.

• A empresa quando do envio da nova planilha após apontamentos desta Casa alterou o valor do vale-
transporte (item “A” - Submódulo “2.3”), ficando o mesmo incorreto.

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo à intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo “1”, enquanto o correto é no

submódulo “4.2”, além do mais, deve ser solicitado a memória de cálculo para conferência do valor
apresentado pois parece que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora para refeição
enquanto a CCT (Cláusula 35) permite um intervalo de 30 minutos;
Embora a empresa, ao reenviar a planilha, tenha lançado corretamente o valor da “intrajornada” no
submódulo “4.2”, deixou de excluir o valor que tinha sido lançado incorretamente no Módulo “1”.

• Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos (“2.1”, “2.2”, “3” e “4.1”) que tem por base de cálculo
o Módulo “1”, em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo.
Os valores constantes no módulo e submódulos indicados neste item permanecem errados, em virtude
da falta de exclusão do valor da “intrajornada” do Módulo “1”.

• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item “D” (Adicional Noturno)
Módulo “1” devido a utilização de apenas duas casas decimais nos cálculos;
A empresa fez adequação do valor.

• A empresa quando do envio da nova planilha após apontamentos desta Casa alterou o valor do vale-
transporte (item “A” - Submódulo “2.3”), ficando o mesmo incorreto.
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Assunto: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 19/02/2019 19:04
Para: Alcateia Segurança <licitaalcateia@hotmail.com>

Prezados senhores,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua Controladoria, procedeu à
análise da planilhas reencaminhadas e emitiu novo relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da Planilha de custos aos
apontamentos efetuados ou apresentação de justificativa, conforme o caso, até as 19h do
dia 21/02/2019.

Cordialmente,

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

Alcateia.pdf 519KB

Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina  

1 of 1 26/02/2019 14:18
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Assunto: RE: Diligêdencias - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina
De: Alcateia Segurança <licitaalcateia@hotmail.com>
Data: 20/02/2019 23:50
Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Muito Bom Dia
Segue em anexo Planilha de custo reajustada conforme solicita.

obs: estaremos a disposição para ra qualquer duvida e fazer qulaquer correção que camara achar
Per nente.

Grato

a
Guilherme  

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 14:04
Para: Alcateia Segurança
Assunto: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina

Prezados senhores,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua
Controladoria, procedeu à análise da planilhas reencaminhadas e emi u
novo relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da
Planilha de custos aos apontamentos efetuados ou apresentação de
jus fica va, conforme o caso, até as 19h do dia 21/02/2019.

Cordialmente,

--
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

Planilha Camara municipal de Londrina-PR.xls 384KB

Planilha Camara municipal de Londrina-PR-conver do.pdf 629KB

RE: Diligêdencias - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina  
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                                    Proposta foi reajustada conforme solicitado 

Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto Qtde. De Valor Total

por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

(B) por Posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)

( C)

I Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h 

e das 14h às 18h, de segunda a sexta-

feira.

4,915.65 3 14,746.96 1 14,746.96

II Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 

20h, de segunda a sexta-feira.

4,918.02 3 14,754.05 1 14,754.05

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 

20h, de segunda a domingo, em turnos 

de 12x36 horas.

4,614.32 2 9,228.63 1 9,228.63

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h 

às 8h, de segunda a domingo, em turnos 

de 12x36 horas.

4,986.92 2 9,973.83 1 9,973.83

48,703.48

584,441.76

Tipo de

Serviço

(A)

Valor Mensal dos Serviços

Valor Total 12 Meses  dos Serviços
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Nº do Processo: 62/2018

Licitação nº:01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS

Mão de obra

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1

2 CBO517330

3 1,677.00

4          SIND DOS VIGILANTE

5 2018/2019

Módulo 1 – Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 1,677.00

B Adicional de Periculosidade 503.10

C AdicionalB21:B22

D Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Outros (especificar)

Total 2,180.10

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)

A 13º (décimo terceiro) Salário 8.33% 181.68

B Férias e Adicional de Férias 2.78% 60.56

Total 11.11% 242.23

Notas:

1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

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

A INSS 20.00% 484.47

B Salário Educação 0.00% 0.00

C SAT 1.50% 36.34

D SESC ou SESI 0.00% 0.00

E SENAI – SENAC 0.00% 0.00

F SEBRAE 0.00% 0.00

G INCRA 0.00% 0.00

H FGTS 8.00% 193.79

Total 29.50% 714.59

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte 86.38

B Auxílio-Refeição/Alimentação 499.84

C Assistência Médica e Familiar 86.32

D Fundo de Formação Profissional 7.50

E Seguro de vida//invalidez e funeral 9.76

F Outros (especificar) 0.00

Total 689.80

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

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

Salário Normativo da Categoria Profissional

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
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2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242.23

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 714.59

2.3 Benefícios Mensais e Diários 689.80

Total 1,646.62

Módulo 3 – Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 10.09

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.81

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 105.37

D Aviso Prévio Trabalhado 1.94% 42.39

E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado

0.57% 12.51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1.70

Total 7.40% 172.86

Notas:

1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.

2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)

A Substituto na cobertura de Férias 8.33% 181.68

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 5.97

C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0.02% 0.45

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 7.17

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.06% 1.21

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9.01% 196.47

Incidência do Sub-módulo 2.2 2.66% 57.96

Total 11.67% 254.43

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada

4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total 0.00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254.43

4.2 Substituto na Intrajornada 0.00

Total 254.43

Módulo 5 – Insumos Diversos

5 Insumo Diversos Valor (R$)

A Uniformes 29.54

B Materiais 12.74

C Equipamentos 24.08

D Outros (especificar)

Total 66.36

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

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

A Custos Indiretos 5.00% 216.02

B Lucro 3.95% 179.19

C Tributos 4.07% 200.07

C.1. Tributos Federais ( Pis ) 0.28% 13.76

C.2. Tributos Estaduais ( Confins ) 1.29% 63.41

C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 2.50% 122.89

Total 13.02% 595.27

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 2,180.10

B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1,646.62

C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 172.86

D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 254.43

E Módulo 5 – Insumo Diversos 66.36

Subtotal (A + B + C + D + E) 4,320.38

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 595.27

Valor total por empregado 4,915.65
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Nº do Processo: 62/2018

Licitação nº: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS

Mão de obra

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1

2 CBO517330

3 1,677.00

4          SIND DOS VIGILANTE

5 2018/2019

Módulo 1 – Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 1,677.00

B Adicional de Periculosidade 503.10

C Adicional de Insalubridade

D Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Outros (especificar)

Total 2,180.10

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)

A 13º (décimo terceiro) Salário 8.33% 181.68

B Férias e Adicional de Férias 2.78% 60.56

Total 11.11% 242.23

Notas:

1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

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

A INSS 20.00% 484.47

B Salário Educação 0.00% 0.00

C SAT 1.50% 36.34

D SESC ou SESI 0.00% 0.00

E SENAI – SENAC 0.00% 0.00

F SEBRAE 0.00% 0.00

G INCRA 0.00% 0.00

H FGTS 8.00% 193.79

Total 29.50% 714.59

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte 86.38

B Auxílio-Refeição/Alimentação 499.84

C Assistência Médica e Familiar 86.32

D Fundo de Formação Profissional 7.50

E Seguro de vida//invalidez e funeral 9.76

F Outros (especificar) 0.00

Total 689.80

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

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

Salário Normativo da Categoria Profissional

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
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2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242.23

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 714.59

2.3 Benefícios Mensais e Diários 689.80

Total 1,646.62

Módulo 3 – Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 10.09

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.81

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 105.37

D Aviso Prévio Trabalhado 1.94% 42.39

E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado

0.57% 12.51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1.70

Total 7.40% 172.86

Notas:

1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.

2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)

A Substituto na cobertura de Férias 8.33% 181.68

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 5.97

C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0.02% 0.45

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 7.17

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.06% 1.21

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9.01% 196.47

Incidência do Sub-módulo 2.2 2.66% 57.96

Total 11.67% 254.43

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada

4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0.00%

Total 0.00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254.43

4.2 Substituto na Intrajornada 0.00

Total 254.43

Módulo 5 – Insumos Diversos

5 Insumo Diversos Valor (R$)

A Uniformes 29.54

B Materiais 12.74

C Equipamentos 24.08

D Outros (especificar)

Total 66.36

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

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

A Custos Indiretos 5.00% 216.02

B Lucro 4.00% 181.46

C Tributos 4.07% 200.16

C.1. Tributos Federais ( PIS ) 0.28% 13.77

C.2. Tributos Estaduais ( Confins  ) 1.29% 63.44

C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 2.50% 122.95

Total 13.07% 597.64

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 2,180.10

B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1,646.62

C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 172.86

D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 254.43

E Módulo 5 – Insumo Diversos 66.36

Subtotal (A + B + C + D + E) 4,320.38

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 597.64

Valor total por empregado 4,918.02
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Nº do Processo: 62/2018

Licitação nº: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

1. MÓDULOS

Mão de obra

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1

2  CBO517330

3 1,677.00

4           SIND DOS VIGILANTE

5 2018/2019

Módulo 1 – Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 1,677.00

B Adicional de Periculosidade 503.10

C Adicional de Insalubridade

D Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Outros (especificar)

Total 2,180.10

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)

A 13º (décimo terceiro) Salário 8.33% 181.68

B Férias e Adicional de Férias 2.78% 60.56

Total 11.11% 242.23

Notas:

1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

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

A INSS 20.00% 484.47

B Salário Educação 0.00% 0.00

C SAT 1.50% 36.34

D SESC ou SESI 0.00% 0.00

E SENAI – SENAC 0.00% 0.00

F SEBRAE 0.00% 0.00

G INCRA 0.00% 0.00

H FGTS 8.00% 193.79

Total 29.50% 714.59

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte 26.88 ( calculo: 1.677,00 -6%=100,62 )  ( 4,25 X 30= 127,50 )  127,50-100,88= 26,88 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 340.80

C Assistência Médica e Familiar 86.32

D Fundo de Formação Profissional 7.50

E Seguro de vida//invalidez e funeral 9.76

F Outros (especificar) 0.00

Total 471.26

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

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

Salário Normativo da Categoria Profissional

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
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2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242.23

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 714.59

2.3 Benefícios Mensais e Diários 471.26

Total 1,428.08

Módulo 3 – Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 10.09

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.81

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 105.37

D Aviso Prévio Trabalhado 1.94% 42.39

E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado 

0.57% 12.51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1.70

Total 7.40% 172.86

Notas:

1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.

2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)

A Substituto na cobertura de Férias 8.33% 181.68

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 5.97

C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0.02% 0.45

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 7.17

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.06% 1.21

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9.01% 196.47

Incidência do Sub-módulo 2.2 2.66% 57.96

Total 11.67% 254.43

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada

4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 111.48

Total 111.48

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254.43

4.2 Substituto na Intrajornada 111.48

Total 365.91

Módulo 5 – Insumos Diversos

5 Insumo Diversos Valor (R$)

A Uniformes 29.54

B Materiais 12.74

C Equipamentos 24.08

D Outros (especificar) ]

Total 66.36

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

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

A Custos Indiretos 3.00% 126.40

B Lucro 2.00% 86.79

C Tributos 4.07% 187.80

C.1. Tributos Federais ( PI S ) 0.28% 12.92

C.2. Tributos Estaduais (Confins ) 1.29% 59.52

C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 2.50% 115.36

Total 9.07% 401.00
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2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 2,180.10

B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1,428.08

C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 172.86

D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 365.91

E Módulo 5 – Insumo Diversos 66.36

Subtotal (A + B + C + D + E) 4,213.32

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 401.00

Valor total por empregado 4,614.32
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( calculo: 1.677,00 -6%=100,62 )  ( 4,25 X 30= 127,50 )  127,50-100,88= 26,88 
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Nº do Processo: 62/2018

Licitação nº: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

1. MÓDULOS

Mão de obra

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1

2  CBO517330

3 1,677.00

4            SIND DOS VIGILANTE

5 2018/2019

Módulo 1 – Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 1,677.00

B Adicional de Periculosidade 503.10

C Adicional de Insalubridade

D Adicional Noturno 208.10

E Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Outros (especificar)

Total 2,388.20

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)

A 13º (décimo terceiro) Salário 8.33% 199.02

B Férias e Adicional de Férias 2.78% 66.34

Total 11.11% 265.36

Notas:

1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

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

A INSS 20.00% 530.71

B Salário Educação 0.00% 0.00

C SAT 1.50% 39.80

D SESC ou SESI 0.00% 0.00

E SENAI – SENAC 0.00% 0.00

F SEBRAE 0.00% 0.00

G INCRA 0.00% 0.00

H FGTS 8.00% 212.28

Total 29.50% 782.80

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte 26.88 ( calculo: 1.677,00 -6%=100,62 )  ( 4,25 X 30= 127,50 )  127,50-100,88= 26,88 

B Auxílio-Refeição/Alimentação 340.80

C Assistência Médica e Familiar 86.32

D Fundo de Formação Profissional 7.50

E Seguro de vida//invalidez e funeral 9.76

F Outros (especificar) 0.00

Total 471.26

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

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

Salário Normativo da Categoria Profissional

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
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2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 265.36

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 782.80

2.3 Benefícios Mensais e Diários 471.26

Total 1,519.41

Módulo 3 – Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0.42% 11.06

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0.03% 0.88

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4.35% 115.43

D Aviso Prévio Trabalhado 1.94% 46.44

E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 

Trabalhado 

0.57% 13.70

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1.86

Total 7.40% 189.36

Notas:

1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.

2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 – Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)

A Substituto na cobertura de Férias 8.33% 199.02

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0.27% 6.54

C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0.02% 0.49

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0.33% 7.85

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0.06% 1.33

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0.00% 0.00

Subtotal 9.01% 215.23

Incidência do Sub-módulo 2.2 2.66% 63.49

Total 11.67% 278.72

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada

4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 111.48

Total 111.48

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 278.72

4.2 Substituto na Intrajornada 111.48

Total 390.20

Módulo 5 – Insumos Diversos

5 Insumo Diversos Valor (R$)

A Uniformes 29.54

B Materiais 12.74

C Equipamentos 24.08

D Outros (especificar)

Total 66.36

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

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

A Custos Indiretos 3.00% 136.61

B Lucro 2.00% 93.80

C Tributos 4.07% 202.97

C.1. Tributos Federais ( PIS ) 0.28% 13.96

C.2. Tributos Estaduais ( Confins ) 1.29% 64.33

C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 2.50% 124.67

Total 9.07% 433.38

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.37,luizfernando)  pag. 914 de 1732



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

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 2,388.20

B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1,519.41

C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 189.36

D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 390.20

E Módulo 5 – Insumo Diversos 66.36

Subtotal (A + B + C + D + E) 4,553.54

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 433.38

Valor total por empregado 4,986.92
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( calculo: 1.677,00 -6%=100,62 )  ( 4,25 X 30= 127,50 )  127,50-100,88= 26,88 
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Descrição
Quantidade p/ 

12 meses
Valor Unit.

Valor 

Total p/ 12 

meses

Valor Mensal p/ Posto

Calças comprida em tecido brim rip 

stope ou similar 4 33.00 132.00 11.00

Camisas de manga curta com 

emblema em tecido unifil ou similar
4 16.00 64.00 5.33

Jaqueta forrada ou japona com 

emblema
2 52.00 104.00 8.67

Par de coturno ou sapato, de boa 

qualidade 1 42.00 42.00 3.50

Boné com emblema 1 12.50 12.50 1.04

Valor total 354.50 29.54

Descrição
Quantidade p/ 

12 meses
Valor Unit.

Valor 

Total p/ 12 

meses

Valor Mensal p/ Posto

Cinto de nylon 1 12.50 12.50 1.04

Capa de chuva 1 26.50 26.50 2.21

Crachá 1 15.50 15.50 1.29

Cassetete 1 36.00 36.00 3.00

Porta cassetete 1 18.00 18.00 1.50

Livro de ocorrências (o mesmo livro 

será utilizado pelos 10 funcionários)
1 13.50 1.35 0.11

Apito 1 5.50 5.50 0.46

Cordão para apito 1 5.50 5.50 0.46

Lanterna 1 25.00 25.00 2.08

Pilha para lanterna 1 7.00 7.00 0.58

Valor total 152.85 12.74

Descrição
Quantidade p/ 

12 meses
Valor Unit.

Valor 

Total p/ 12 

meses

Valor Mensal p/ Posto

Rádio profissional com frequência 

mínima de 450 MHz

10 289.00 2,890.00 24.08

Valor total 2,890.00 24.08

Os fundamentos para preenchimento da planilha se encontram na Seção VI do Termo de Referência e na leta 

Descrição dos Insumo Diversos – Custo por Funcionário

Nº do Processo: 62/2018

Materiais

OBS.: O edital estipula em seu item 30, Seção VI, do Termo de Referência, que deverá ser fornecido 01 livro de ocorrência para 

Equipamentos  
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Ao

#### Com Retenção Sem Retenção

#### IRPJ 19.80% 1.24% 1,630.28R$      -           

#### CLSS 15.20% 0.95% 1,251.53R$      -           

9.00% COFINS 20.55% 1.29% 1,692.03R$      -           

#### PIS 4.45% 0.28% 366.40R$         -           

-R$  ISSQN* 40.00% 2.50% 3,293.49R$      -           

-R$ Totais 100% 6.26% 8,233.73R$     -           

6.26%

TOTAL

Alíquotas PIS: 0.28% COFINS: 1.29% ISS: 2.50% 4.07%

São Jorge do Patrocínio, 01 de janeiro de 2019

ODAIR

Sócio Administrador

Pelo presente documento, elaboramos abaixo o demonstrativo da nossa última apuração de imposto Simples Nacional, competencia 

12/2018, para que seja exposto as alíquotas do PIS e COFINS que foram informadas na planilha de custo.

Anexo IV – Serviços
Empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, dentre outros. A lista 

completa do Anexo IV está no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123.

RB12 (receita bruta 12 meses) Repartição dos Tributos

RB (receita bruta no mês)

PD (parcela a deduzir)

Aliquota (aliquota nominal)

Receita com retencao ISSQN

Receita sem retencao  ISSQN

Alíquota efetiva

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.37,luizfernando)  pag. 918 de 1732



Para conferência dos calculos: Legislação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
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total

1,630.28R$             

1,251.53R$             

1,692.03R$             

366.40R$                

3,293.49R$             

8,233.73R$             

Pelo presente documento, elaboramos abaixo o demonstrativo da nossa última apuração de imposto Simples Nacional, competencia 

12/2018, para que seja exposto as alíquotas do PIS e COFINS que foram informadas na planilha de custo.

Anexo IV – Serviços
Empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, dentre outros. A lista 

completa do Anexo IV está no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123.
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Assunto:  Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 19/02/2019 19:10
Para: Nayara Sartori <protegerh@hotmail.com>

Prezados senhores,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua Controladoria, procedeu à
análise da planilhas reencaminhadas e emitiu novo relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da Planilha de custos aos
apontamentos efetuados ou apresentação de justificativa, conforme o caso, até as 19h do
dia 21/02/2019.

Cordialmente,

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

MAC.pdf 516KB

Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina  

1 of 1 26/02/2019 14:18
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Assunto: Re: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 20/02/2019 18:06
Para: Nayara Sartori <protegerh@hotmail.com>

Realmente, encaminhei o relatório referente a outra empresa.
Segue anexo o relatório correto para adequação da Planilha de custos aos apontamentos
efetuados ou apresentação de jus fica va, conforme o caso, até as 19h do dia 22/02/2019.

Cordialmente,

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Em 20/02/2019 13:38, Nayara Sartori escreveu:

Boa tarde Luiz Fernando, 

Veio o relatório errado, pode verificar por gen leza; 

A

Nayara Sartori 
Recursos Humanos
Grupo Prever e Protege Vigilância Patrimonial e Terceirização de Serviços - Eireli
(43) 3344-6742
Horário de expediente de segunda à sexta das 08:30 às 11:30/13:00 às 17:30

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 19:10
Para: Nayara Sartori
Assunto: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina

Prezados senhores,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua
Controladoria, procedeu à análise da planilhas reencaminhadas e emi u
novo relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da
Planilha de custos aos apontamentos efetuados ou apresentação de
jus fica va, conforme o caso, até as 19h do dia 21/02/2019.

Cordialmente,

--
Luiz Fernando Moraes Marendaz

Re: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina  

1 of 2 26/02/2019 14:17
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Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

MAC.pdf 518KB

Re: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina  

2 of 2 26/02/2019 14:17
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Assunto: RE: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina
De: Nayara Sartori <protegerh@hotmail.com>
Data: 22/02/2019 18:14
Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa tarde

Em anexo planilhas corrigidas.

Nayara Sartori 
Recursos Humanos
Grupo Prever e Protege Vigilância Patrimonial e Terceirização de Serviços - Eireli
(43) 3344-6742
Horário de expediente de segunda à sexta das 08:30 às 11:30/13:00 às 17:30

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019 18:06
Para: Nayara Sartori
Assunto: Re: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina

Realmente, encaminhei o relatório referente a outra empresa.
Segue anexo o relatório correto para adequação da Planilha de custos aos apontamentos efetuados
ou apresentação de jus fica va, conforme o caso, até as 19h do dia 22/02/2019.

Cordialmente,

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Em 20/02/2019 13:38, Nayara Sartori escreveu:

Boa tarde Luiz Fernando, 

Veio o relatório errado, pode verificar por gen leza; 

A

Nayara Sartori 
Recursos Humanos
Grupo Prever e Protege Vigilância Patrimonial e Terceirização de Serviços - Eireli
(43) 3344-6742
Horário de expediente de segunda à sexta das 08:30 às 11:30/13:00 às 17:30

RE: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina  

1 of 2 25/02/2019 19:25
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De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 19:10
Para: Nayara Sartori
Assunto: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina

Prezados senhores,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua
Controladoria, procedeu à análise da planilhas reencaminhadas e emi u
novo relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da
Planilha de custos aos apontamentos efetuados ou apresentação de
jus fica va, conforme o caso, até as 19h do dia 21/02/2019.

Cordialmente,

--
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

NOTAS EXPLICATIVAS (2).pdf 721KB

PLANILHAS.pdf 2,6MB

planilha_vigilancia CAMARA LONDRINA (1).xls 110KB

das mac.pdf 8,8KB

RE: Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina  
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Extrato do Simples Nacional

Gerado em 07/01/2019 11:53:21

Apurado em 14/12/2018 18:09:39

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 1.1.13

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 15.562.375 Nome Empresarial: MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Data de Abertura: 08/05/2012 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 15562375201811001

Período de Apuração (PA): 11/2018

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total

Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 14.098,99 0,00 14.098,99

Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12) 103.817,39 0,00 103.817,39

Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)

Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 117.916,38 0,00 117.916,38

Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA) 94.926,18 0,00 94.926,18

Limite de receita bruta proporcionalizado 4.800.000,00 4.800.000,00

.

.
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno

01/2017 9.537,16 02/2017 9.537,16 03/2017 10.055,98 04/2017 10.055,98

05/2017 10.055,98 06/2017 10.055,98 07/2017 10.055,98 08/2017 10.055,98

09/2017 10.055,98 10/2017 5.460,00 11/2017 0,00 12/2017 0,00

01/2018 0,00 02/2018 9.010,00 03/2018 0,00 04/2018 0,00

05/2018 2.400,00 06/2018 14.648,99 07/2018 28.497,98 08/2018 15.998,99

09/2018 15.382,44 10/2018 17.878,99

2.2.2) Mercado Externo

01/2017 0,00 02/2017 0,00 03/2017 0,00 04/2017 0,00

05/2017 0,00 06/2017 0,00 07/2017 0,00 08/2017 0,00

09/2017 0,00 10/2017 0,00 11/2017 0,00 12/2017 0,00

01/2018 0,00 02/2018 0,00 03/2018 0,00 04/2018 0,00

05/2018 0,00 06/2018 0,00 07/2018 0,00 08/2018 0,00

09/2018 0,00 10/2018 0,00

.

.
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

.

.
2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

.

.
2.5) Valores Fixos

Não se aplica

.

.
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ: 15.562.375/0001-12 Localização: LONDRINA-PR

                                                                                      Página 1
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Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00

Receita Informada

Atividade: Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao
fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária
de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Valor Total (R$):
14.098,99

Valor devido por tributo (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

33,84 29,61 108,45 23,52 367,14 0,00 0,00 283,39 845,95

Parcela 1 = 14.098,99

.

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 14.098,99

Total devido por tributo (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

33,84 29,61 108,45 23,52 367,14 0,00 0,00 283,39 845,95

.

.

.
4)Resumo da apuração

Total geral da empresa (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

33,84 29,61 108,45 23,52 367,14 0,00 0,00 283,39 845,95

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:
.

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 15562375201811001

Número: 07201834874566573 Data de Vencimento:
20/12/2018 Data limite para acolhimento: 20/12/2018

IRPJ 33,84 CSLL 29,61 COFINS 108,45 PIS/PASEP 23,52

INSS/CPP 367,14 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 283,39

Principal 845,95 Multa 0,00 Juros 0,00 Total 845,95

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo Valor Ente Federativo de Destino

ISS 283,39 LONDRINA-PR

INSS/CPP 367,14 União

PIS 23,52 União

COFINS 108,45 União

CSLL 29,61 União

IRPJ 33,84 União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de
Pagamento

Banco/Agência
de Arrecadação Valor Pago Número da Remessa do Banco

Arrecadador
Número da Remessa para o

Banco Centralizador

19/12/201
8 008/4293 845,95 003173 0000048443

                                                                                      Página 2
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Assunto:  Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Data: 19/02/2019 19:12
Para: Comercial Intersept Santa Catarina <comercialsc@intersept.com.br>, Roni Cesar Lorena
<roni@intersept.com.br>

Prezados Senhores

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de sua Controladoria, procedeu à
análise da planilhas reencaminhadas e emitiu novo relatório.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para conhecimento e resposta, se for o
caso, até as 19h do dia 21/02/2019.

Cordialmente,

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

Intersept.pdf 516KB

Diligências - Pregão 01/2019 - Câmara de Londrina  
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

Processo Administrativo nº. 62/2018
Pregão Presencial nº 01/2019

Considerando  a  diligência  junto  às  empresas  solicitada  pela  análise  da

Controladoria de seq. 4.36 dos autos em epígrafe, Certifico que:

1. Recebi, da empresa Alcateia Segurança EIRELI-ME, no dia 20/02/2019,

às  23:50,  e-mail  com  anexos  contendo  a  planilha  readequada  após  apontamentos  da

Controladoria nos formatos .pdf e .xls, conforme juntado na seq. 4.37.

2. Recebi, da empresa MAC Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda, no

dia  22/02/2019,  às  18:14,  e-mail  com  anexos  contendo:  (a)  a  planilha  readequada  após

apontamentos da Controladoria nos formatos .pdf e .xls; e (b) notas explicativas; e (c) Extrato

do Simples Nacional, conforme juntado na seq. 4.38.

3.  Certifico que não recebi,  da empresa Intersept Vigilância  e Segurança

LTDA, nenhuma manifestação. Entretanto, conforme se depreende do e-mail de seq. 4.39, sua

manifestação era facultativa, haja vista que o relatório da seq. 4.36 não apontou correções a

serem feitas.

Londrina, 26 de fevereiro de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

CI nº 124/2019 – DSP

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Departamento Financeiro

Assunto: Processo Administrativo nº 62/2018 – Pregão Presencial 01/2019 – Serviço de

vigilância desarmada – Respostas das empresas às novas diligências solicitadas pelo parecer

de seq. 4.36.

Londrina, 26 de fevereiro de 2019. 

Prezado,

Considerando a análise de seq. 4.36 dos autos em epígrafe realizada pela

Controladoria, foram solicitadas providências às empresas, que, por sua vez, responderam,

conforme os movimentos de seq. 4.37, 4.38, 4.39 e a certidão de seq. 4.40. 

Assim, encaminho de o Processo Administrativo 62/2018 para análise das

Planilhas de Custos e Formação de Preços recompostas e das providências à luz da análise

de seq. 4.36.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Para

Comunicação Interna nº 044/2019

Data: 28 de fevereiro de 2019.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio 

Assunto: Análise das propostas de empresas (planilhas) apresentadas na licitação para
contratação de Serviços de Vigilância (Pregão Presencial n.º 01/2019) – Após segunda
diligência.

 
Prezado Gerente,

Após diligências e conforme solicitado através da C.I. n.º 124/2019-DSP,
efetuamos a análise da Planilha de Custos e Formação de Preços das empresas Alcatéia,
Intercept e Mac Vigilância, sendo que o resultado da análise encontra-se anexo a este
documento.

Ressalvamos que a análise restringe-se às informações constantes das
propostas e documentos apresentados pelas empresas, bem como às Convenções Coletivas
que norteiam o preenchimento das planilhas apresentadas, não se adentrando no mérito
quanto à classificação e aceitação da proposta, uma vez que tal atribuição compete ao
pregoeiro. 

Atenciosamente

Silvio Palma Meira
Gerente da Controladoria
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Câmara Municipal de Londrina
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ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – ALCATÉIA SEGURANÇA

GERAIS:

• A empresa apresentou documento que comprova o FAP de 0,50%, que multiplicado pelo SAT de 3%
(Anexo V do Decreto Federal n.º 6.957/2009) resultaria no percentual 1,5%, entretanto em suas
planilhas no Módulo 2.2 a empresa lançou erroneamente o percentual 1,00%;
A empresa corrigiu nas planilhas o valor do SAT.

• Os valores lançados com o Vale-Transporte (Submódulo 2.3) estão incorretos em todos os postos;
Foram corrigidos os valores do Vale-Transporte para os Postos I e II, entretanto, para os Postos III e
IV os valores, apesar de modificados, continuam incorretos.

A empresa corrigiu os valores conforme apontamento realizado.

• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de “Seguro de
Vida” (Submódulo 2.3) para todos os postos;
A empresa apresentou a memória de cálculo conforme solicitado e promoveu a alteração dos valores
nas planilhas conforme valor apresentado.

• Foi lançado incorretamente o valor de R$ 15,00 mensais para o item “Fundo de Formação
Profissional” (Submódulo 2.3), o correto seria o valor de R$ 7,50 mensais, uma vez que a Cláusula 32
da CCT estabelece que a empresa deve contribuir com R$ 15,00 bimestralmente;
A empresa efetuou a correção dos valores conforme apontamento realizado.

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de maneira
incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar nos cálculos de
maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida pela empresa com
seus custos unitários.
A empresa apresentou os novos cálculos para o Módulo “5” (Insumos Diversos), conforme solicitado
estando os mesmos corretos.

• As alíquotas apresentadas no Módulo 6, relativos aos tributos que compõe o SIMPLES NACIONAL
parecem inadequadas (utilização de alíquotas de legislação revogada), solicitamos esclarecimentos
quanto ao faturamento e faixa de enquadramento indicando a legislação aplicável, levando em
consideração a regra contida no item “16.1.4”, do Edital, que considera, inclusive, a possível
contratação atual.
A empresa apresentou a memória de cálculo e esclarecimentos quanto aos tributos que compõe o
SIMPLES NACIONAL, demonstrando quais as alíquotas que devem incidir no presente contrato no
tocante ao PIS, COFINS e ISS. Com isso foi possível verificar que as alíquotas apresentadas
anteriormente estavam inadequadas, entretanto, em que pese a demonstração das alíquotas corretas, a
empresa não providenciou as alterações necessárias nas planilhas de custos, cabendo, portanto,
providenciar as alterações necessárias.

A empresa providenciou a alteração das alíquotas nas planilhas de custos, conforme demonstrado
anteriormente, estando os cálculos corretos.

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
://

w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

16
62

4 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

14
32

1

Assinado eletronicamente por:
-Silvio Palma Meira,Contador	 em 28-02-2019 às 13:45:48

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.42,silviomeira)  pag. 951 de 1732
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ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Há uma pequena diferença de centavos no montante lançado no item “B”

(Auxílio-Refeição/Alimentação) do submódulo “2.3”, pois o valor apresentado pela empresa foi de R$
499,81, enquanto o correto seria de R$ 499,84. (fundamentação Cláusula 13 da CCT).
A empresa efetuou a correção do valor apontado.

Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Há uma pequena diferença de centavos no montante lançado no item “B”

(Auxílio-Refeição/Alimentação) do submódulo “2.3”, pois o valor apresentado pela empresa foi de R$
499,81, enquanto o correto seria de R$ 499,84. (fundamentação Cláusula 13 da CCT);
A empresa efetuou a correção do valor apontado.

• Deverá ser excluído o valor de R$ 226,23, lançado no item “A” (Intervalo para repouso e alimentação)
do submódulo “4.2”, pois não haverá necessidade de substituto, uma vez que já foi previsto a jornada
das 11:30 às 20h, ou seja, com 30 minutos a mais, relativo ao período de descanso (Vide informação
contida no item “5”, da Seção “I”, do Termo de Referência e permissão para Intervalo Intrajornada
reduzida prevista na Cláusula 35 da CCT). 
A empresa excluiu o valor conforme apontado anteriormente.

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36hs
• O valor apresentado para o item “A” (Intrajornada) do Submódulo “4.2”, está incorreto. Lembrar que a

CCT prevê em sua Cláus. 35, possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min. 
A empresa efetuou alteração do valor, porém, entendemos que o valor continua incorreto. Lembrar que
o cálculo deve levar em consideração o valor da hora normal, acrescida do percentual de 50%, sendo
que a intrajornada, de acordo com a Cláus. 35 da CCT será de 30min. 

A empresa providenciou a correção necessária.

• O valor apresentado para o item “A” (Transporte) do Submódulo “2.3”, está incorreto. Lembrar que o
cálculo deve levar em consideração que são 15 dias de trabalho com fornecimento de 02 passagens
(ida e volta) por dia, sendo que a passagem se encontra ao preço de R$ 4,25 e a empresa efetuará o
desconto de 6% do salário-base do funcionário.

A empresa providenciou a correção necessária.

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36hs
• O valor apresentado para o item “D” (Adicional Noturno) do Módulo “1”, está incorreto. Lembrar que

a CCT prevê em sua Cláusula 10 que a hora normal será acrescida de 20%, sendo que considera-se
noturna a hora trabalhada das 22hs às 05hs;
A empresa modificou o valor apresentado anteriormente, entretanto o mesmo continua incorreto.
Lembrar que o cálculo deve levar em consideração que, após a obtenção do valor da hora normal
(Remuneração dividido pela jornada de trabalho 220hs) a mesma deve ser acrescida do Adicional de
20%. 

A empresa providenciou a correção necessária.
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• O valor apresentado para o item “A” (Intrajornada) do Submódulo “4.2”, está incorreto. Lembrar que a
CCT prevê em sua Cláus. 35, possibilidade de intervalo intrajornada de 30 min. 
A empresa efetuou alteração do valor, porém, entendemos que o valor continua incorreto. Lembrar que
o cálculo deve levar em consideração o valor da hora normal, acrescida do percentual de 50%, sendo
que a intrajornada, de acordo com a Cláus. 35 da CCT será de 30min. 

A empresa providenciou a correção necessária.

• O valor apresentado para o item “A” (Transporte) do Submódulo “2.3”, está incorreto. Lembrar que o
cálculo deve levar em consideração que são 15 dias de trabalho com fornecimento de 02 passagens
(ida e volta) por dia, sendo que a passagem se encontra ao preço de R$ 4,25 e a empresa efetuará o
desconto de 6% do salário-base do funcionário.

A empresa providenciou a correção necessária.
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Câmara Municipal de Londrina
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ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA – MAC

GERAIS:

• Solicitar memória de cálculo e documentos que comprovem os valores lançados a título de “Seguro de
Vida”, “Invalidez” e “Funeral”, item “E” do Submódulo “2.3” para todos os postos;
A empresa apresentou a memória de cálculo para o item “Seguro de Vida” demonstrando que o valor
para o item está correto, quanto aos itens “Invalidez” e “Funeral” não fazem parte dos custos da
empresa.

• O percentual e o valor da incidência de encargos, para o Módulo “3” e para o Submódulo “4.1” estão
equivocados, pois a alíquota correta é a somatória dos percentuais relativos aos itens “A”, “C” e “H”,
do Submódulo “2.2”, porém, a empresa utilizou o percentual como se estivesse sob a égide da
tributação normal (Lucro Real ou Presumido);
A empresa efetuou a correção das alíquotas de incidências.

• Os cálculos para os itens que compõe o Módulo “5” (Insumos Diversos) foram efetuados de maneira
incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar nos cálculos de
maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida pela empresa com
seus custos unitários.
A empresa preencheu a planilha de apoio para demonstrar os custos com “Insumos” porém, alterou a
forma de rateio. Em que pese a alteração dos valores, permanece incorreta e forma de rateio.

A empresa efetuou a correção necessária, entretanto, com relação ao item “Livro de Ocorrência”
permanece incorreta a forma de rateio, pois, o valor unitário do livro (R$ 12,50) deveria ser divido
pela quantidade de funcionários que o utilizarão, ou seja, 10 (dez) funcionários, para depois ser
efetuado o rateio mensal.

• Justificar as alíquotas apresentadas no Módulo 6, relativos aos tributos que compõe o SIMPLES
NACIONAL, indicando a faixa de enquadramento e levando em consideração a regra contida no item
“16.1.4”, do Edital, que considera, inclusive, a possível contratação atual.
A empresa alterou as alíquotas apresentadas na planilha anterior, porém, não encaminhou memória de
cálculo para comprovar que se enquadra na Faixa 4 do Simples Nacional, e as alíquotas (efetivas) dos
tributos a que está sujeita (ISS, COFINS e PIS).

A empresa alterou as alíquotas demonstrando através de memória de cálculo, entretanto, ao lançar as
alíquotas na planilha de custos cometeu um equívoco no que tange aos tributos federais, pois
demonstrou que deveria aplicar 1,89% para COFINS e 0,41% para PIS o que totaliza o percentual de
2,30%, acontece que na planilha fez constar o percentual de 3,30%.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
• Nada a solicitar.

Para este posto de serviço a planilha apresentada anteriormente não merecia reparo algum (exceto os
apontamentos em linhas GERAIS), entretanto, quando do envio da nova planilha, a empresa alterou o
valor do vale-transporte (item “A” - Submódulo “2.3”), ficando o mesmo incorreto.

A empresa efetuou a correção necessária.
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Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item “B” (Lucro) do Módulo

“6”. Acreditamos tratar-se de utilização de mais que duas casas decimais no percentual aplicado. O
valor deve ser ajustado de R$ 109,84 para R$ 109,79.
O valor foi alterado em função da modificação dos parâmetros anteriormente apresentados, sendo que
a diferença deixou de existir.

• A empresa quando do envio da nova planilha após apontamentos desta Casa alterou o valor do vale-
transporte (item “A” - Submódulo “2.3”), ficando o mesmo incorreto.

A empresa efetuou a correção necessária.

Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo à intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo “1”, enquanto o correto é no

submódulo “4.2”, além do mais, deve ser solicitado a memória de cálculo para conferência do valor
apresentado pois parece que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora para refeição
enquanto a CCT (Cláusula 35) permite um intervalo de 30 minutos;
A empresa excluiu do módulo “1” o valor relativo à Intrajornada, conforme apontado anteriormente,
lançando-o no campo adequado da planilha, ou seja, no submódulo “4.2”. 

• Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos (“2.1”, “2.2”, “3” e “4.1”) que tem por base de
cálculo o Módulo “1”, em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo.
A empresa efetuou a correção necessária.

• A empresa quando do envio da nova planilha após apontamentos desta Casa alterou o valor do vale-
transporte (item “A” - Submódulo “2.3”), ficando o mesmo incorreto.

A empresa efetuou a correção necessária.

Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
• O valor relativo à intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo “1”, enquanto o correto é no

submódulo “4.2”, além do mais, deve ser solicitado a memória de cálculo para conferência do valor
apresentado pois parece que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora para refeição
enquanto a CCT (Cláusula 35) permite um intervalo de 30 minutos;
Embora a empresa, ao reenviar a planilha, tenha lançado corretamente o valor da “intrajornada” no
submódulo “4.2”, deixou de excluir o valor que tinha sido lançado incorretamente no Módulo “1”.

A empresa excluiu o valor que constava no Módulo “1”, conforme apontado anteriormente.

• Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos (“2.1”, “2.2”, “3” e “4.1”) que tem por base de cálculo
o Módulo “1”, em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo.
Os valores constantes no módulo e submódulos indicados neste item permanecem errados, em virtude
da falta de exclusão do valor da “intrajornada” do Módulo “1”.

A empresa fez as correções necessárias

• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item “D” (Adicional Noturno)
Módulo “1” devido a utilização de apenas duas casas decimais nos cálculos;
A empresa fez adequação do valor.
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• A empresa quando do envio da nova planilha após apontamentos desta Casa alterou o valor do vale-
transporte (item “A” - Submódulo “2.3”), ficando o mesmo incorreto.

A empresa efetuou a correção necessária.
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Assinado eletronicamente por:
-Silvio Palma Meira,Contador	 em 28-02-2019 às 13:45:48
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

COMUNICADO DO PREGOEIRO

Pregão Presencial nº 01/2019 
Processo Administrativo nº 62/2018
Objeto:  Contratação de  empresa  especializada  para  a  prestação de serviços  de  vigilância
patrimonial

Diante da análise feita nas planilhas de custos e formação de preços das

empresas  classificadas  em  1º,  2º  e  3º  lugar  no  certame  em  epígrafe,  o  Pregoeiro  vem

comunicar que a continuidade dos trabalhos se dará em 8 de março de 2019, às 14:15.

Londrina, 1º de março de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Pregoeiro
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 01-03-2019 às 18:49:09
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Proposta foi reajustada conforme solicitado

Tipo de
Serviço

(A)

Vigilância — 8 horas/dia, das 8h As 12h e
das 14h As 18h, de segunda a sexta-feira.

Vigilância —8 horas/dia, das 11:30 As
20h, de segunda a sexta-feira.

BI Vigilância— 12 horas diurnas, das 8 As
20h, de segunda a domingo, em turnos de
12x36 horas.

IV Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h
As 8h, de segunda a domingo, em turnos
de 12x36 horas.

Valor Proposto
por Empregado

(B)

Qtde. De
Em pregados

por Posto
( C)

4.915,65 3

4.918,02 3

4.614,32 2

4.986,92 2

Valor Proposto
por Posto

(D) = (B i C)

14.746,96

14.754,05

9.228,63

9.973,83

Qtde. De
Postos

(E)

1

1

1

Valor Mensal dos Serviços
Valor Total 12 Meses dos Serviços

•

Valor Total
do Serviço
(F) = (D x E)

14.746,96

14.754,05

9.228,63

9.973,83

48.703,48
584.441,76
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação n°:01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância —8 horas/dia, das 8h is 12h e das 14h is 18h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Milo de obra
Mão de obra vinculada i execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mio de obra
I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) CB0517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada it execução contratual) SIND DOS VIOLA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 2018/2019

Módulo 1— Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10

Aik AdicionalB21:B22
IV Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2.180,10

Módulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de
130 (décimo terceiro) Salário 
Fifias-e-Adicional de Férias

2.1
A

Total

Férias Valor (RS)
8,33% 181,68
2,78% 60,56

11,11% 242,23
Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Ø GPS,FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
INSS 20,00% 484,47

B Salário Educação 0,00% 0,00
C SAT 1,50% 36,34
D SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI — SENAC 0,00% 0,00
F SEBRAE 0,00% 0,00
G INCRA 0,00% 0,00
H FGTS 8,00% 193,79

Total 29,50% 714,59
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3
A

C

E

Benefícios Mensais e Diários 
Transporte 
Auxílio-Refeição/Alimentação 
Assistência Médica e Familiar 
Fundo de Formação Profissional 
Seguro de vida//invalidez e funeral
Outros (especificar)

Valor (RS)
86,38

499,84
86,32
7,50
9,76
0,00

Total 689,80
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Btnefieios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 714,59
2.3 Beneficios Mensais e Diários 689,80

Total 1.646,62

Módulo 3- Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (')/0) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,57% 12,51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,40% 172,86

Notas:
1 -Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de ciluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

mulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Wmódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-módulo 2.2 2,66% 57,96

Total 11,67% 254,43
Notas:
1 - Base de cálculo: soma do Módulo 1.

SubmOdulo 4.2 - Substituto na Intrajornada 
4.2 Substituto na Intrajornada 

I A rSubstituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação
Total•

Valor (R$)

0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4  - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor R$

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254,43
4.2 Substituto na Intrajomada 0,00

Total 254,43

Módulo 5- Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 29,54
B Materiais 12,74
C Equipamentos 24,08
D Outros (especificar)

Total 6,366

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
r 6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 5,00% 216,02
B Lucro 3,95% 179,19
C Tributos 4,07% 200,07

C.1. Tributos Federais ( Pis ) 0,28% 13,76
C.2. Tributos Estaduais ( Coe:ins ) 1,29% 63,41
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1C.3. Tributos Municipais ( ISS )
Total

2,50%
13,02%

122,89
595,27.1

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

A Módulo 1 — Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.646,62
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão 172,86
D Módulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente 254,43
E Módulo 5 — Insumo Diversos 66,36

Sub otal(A+B+C+D+E) 4.320,38
F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 595,27

Valor total por empregado 4.915,65

•
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

V' do Processo: 62/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
—8Vigilância  horas/dia, das 11:30 As 20h, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS
Mio de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) CB0517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada i execução contratual) SIND DOS VIOLA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 2018/2019

Módulo 1— Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
ift Adicional de Insalubridade
I.Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2.180,10

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Férias c Adicional de Ferias 2,78% 60,56

Total 11,11% 242,23
Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)SGPS,
INSS 20,00% 484,47

B Salário Educação 0,00% 0,00
C SAT 1,50% 36,34
D SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI — SENAC 0,00% 0,00
F SEBRAE 0,00% 0,00
G INCRA 0,00% 0,00
H FGTS 8,00% 193,79

Total 29,50% 714,59
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Beneficios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 86,38
B Auxílio-Refeição/Alimentação 499,84
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Fundo de Formação Profissional 7,50
E Seguro de vida//invalidez e funeral 9,76
F Outros (especificar) 0,00

Total 689,80
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Btneficios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 714,59
2.3 Beneficios Mensais e Diários 689,80

Total 1.646,62

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão T- Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Previa Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,57% 12,51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,40% 172,86

Notas:
1 - Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

lo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
ódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 2,66% 57,96

Total 11,67% 254,43
Notas:
1 - Base de calculo: soma do Modulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 

Total

Valor (R$) 

Quadro-Resumo do Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254,43
4.2 I Substituto na Intrajornada 0,00

Total 254,43

Módulo 5- Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 29,54
B Materiais 12,74
C Equipamentos 24,08
D Outros (especificar)

Total 66,36

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 ICustos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

Custos Indiretos 5,00% 216,02
B Lucro 4,00% 181,46
C Tributos 4,07% 200,16

Cl. Tributos Federais ( PIS ) 0,28% 13,77
C.2. Tributos Estaduais ( Confins 1,29% 63,44
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C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 2,50% 122,95
Total 13,07% 597,64

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada i execução con ratual (valor por empregado) Valor (RS)

A Módulo 1 — Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.646,62
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão 172,86
D Módulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente 254,43
E Módulo 5 — Insumo Diversos 66,36

Subtotal (A +B+C+D+E) 4320,38
F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 597,64

Valor total por empregado 4.918,02

•

•
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância— 12 horas diurnas, das 8 As 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mito de obra
Mão de obra vinculada A. execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) CB0517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada A execução contratual) SIND DOS VIGELA
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 2018/2019

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10

IAdicional de Insalubridade
Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2.180,10

Módulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° décimo terceiro Salário Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Férias Adicional de Férias 60,56e 2,78%

Total 11,11% 242,23
Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

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

GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
1NSS 20,00% 484,47

B Salário Educação 0,00% 0,00
C SAT 1,50% 36,34
D SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI — SENAC 0,00% 0,00
F SEBRAE 0,00% 0,00
G INCRA 0,00% 0,00
H FGTS 8,00% 193,79

Total 29,50% 714,59
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 26,88
B Auxilio-Refeição/Alimentação 340,80
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Fundo de Formação Profissional 7,50
E Seguro de vida//invalidez e funeral 9,76
F Outros (especificar) 0,00

Total 471,26

( calculo: 1.6'
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Quadro-Resumo do Modulo 2- Encargos e tienencios anuais, mensais e manos
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23

2.2 UPS, FGTS e outras contribuições 714,59

2.3 Beneficios Mensais e Diários 471,26
Total 1.428,08

- Provisão nara Resci
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39

E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

0,57% 12,51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,40% 172,86

Notas:
1- Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

lo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
- Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual ("/0) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21

Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00
Subtotal 9,01% 196,47

Incidência do Sub-módulo 2.2 2,66% 57,96
Total 11,67% 254,43

Notas:
1 - Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intraiornada
A 1Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Valor (R$)
111,48
111,48

dr -R sumo do Modulo 4- Custo de Reposição do Profissional AusenteP4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (14$)
4.1 Substituto nas Ausências Legais 254,43

1 4.2 Substituto na Intrajornada 111,48
Total 365,91

Modulo 5- Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 29,54
B Materiais 12,74
C Equipamentos 24,08
D Outros (especificar)

Total 66,36

Módulo 6- Custos Indiretos Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual % Valor (RS)
A Custos Indiretos 3,00% 126,40
B Lucro 2,00% 86,79
C Tributos 4,07% 187,80

C.1. Tributos Federais (P1 S) 0,28% 12,92
C.2. Tributos Estaduais (Confins) 1,29% 59,52 
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C.3. Tributos Municipais ( ISS ) 2,50% 115,36
' Total 9,07% 401,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mio de obra vinculada h. execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 — Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.428,08
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão 172,86
D Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente 365,91
E Módulo 5 — Insumo Diversos 66,36

Subtotal (A + B + C + D + E) 4.213,32
F Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 401,00

Valor total por empregado 4.614,32

•

•
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação IV: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IVigilância — 12 horas noturnas, das 20h as 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual

•Lyauos
1

pard, L.Umpublyau ukra i......uua ......................... -- --

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) CB0517330

3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00

4 Categoria Profissional (vinculada S. execução contratual) SIND DOS VIGIL)

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 2018/2019

• •••1.11.0111110

1
1 — 4.-umpusurau ua i‘vmuuc. eaNcass

Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 1.677,00

B Adicional de Periculosidade 503,10

de Insalubridadeii Adicional
Adicional Noturno 208,10

E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2.388,20

Módulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)

A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 199,02

B Féfias-e-Adicional de Férias 2,78% 66,34

Total 11,11% 265,36

Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
•lle CCINISM kr %I 101 v %Pam aa ,.......• av...}........,.

GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)
1111r2

ink INSS 20,00% 530,71

B Salário Educação 0,00% 0,00

C SAT 1,50% 39,80

D SESC ou SESI 0,00% 0,00

E SENAI — SENAC 0,00% 0,00

F SEBRAE 0,00% 0,00

G INCRA 0,00% 0,00

H FGTS 8,00% 212,28

Total 29,50% 782,80

Notas:
1— Base de calculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

2.3  Beneficios Mensais e Diários Valor (RS)

A Transporte 26,88

B Auxilio-Refeição/Alimentação 340,80

C Assistência Médica e Familiar 86,32

D Fundo de Formação Profissional 7,50

E Seguro de vida//invalidez e funeral 9,76

F Outros (especificar) 0,00

Total 471,26

(calculo:1.6'
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Quadro-Resumo do Modulo 2- Encargos e Beneficios anuais, mensais e diários
2 Ençargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 265,36
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 782,80
2.3 Beneficios Mensais e Diários 471,26

Total 1.519,41

Modulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 11,06
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,88
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 115,43
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 46,44
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,57% 13,70

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,86
Total 7,40% 189,36

Notas:
1 - Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

Cub() 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
módulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (4)/0) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 199,02
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 6,54
C
D
E

Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,49
Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,85
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,33

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00
Subtotal 9,01% 215,23

Incidência do Sub-modulo 2.2 2,66% 63,49
Total 11,67% 278,72

Notas:
1 - Base de cálculo: sorna do Modulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

• Total

Valor (12$) 
111,48
111,48

Quadro-Resumo do Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 278,72
4.2 Substituto na Intrajornada 111,48

Total 390,20

Módulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (RS)
A Uniformes 29,54
B Materials 12,74
C Equipamentos 24,08
D Outros (especificar)

Total 66,36

Módulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 3,00% 136,61
B Lucro 2,00% 93,80
C Tributos 4,07% 202,97

Cl. Tributos Federais ( PIS ) 0,28% 13,96
C.2. Tributos Estaduais ( Confins ) 1,29% 64,33
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1C3  . Tributos Municipais  ( ISS )
Total

2,50%
9,07%

124,671
433,38 i

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

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

Módulo 1 — Composição da Remuneração 

Módulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 

Módulo 3 — Provisão para Rescisão 
Módulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Módulo 5 — Insumo Diversos 
Subtotal (A + B C + D + E) 

F rMódulo 6  — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 
Valor total por empregado 

A

C

E

•

•

Valor (RS) --
2.388,20
1.519,41

189,36
390,20

66,36
4.553,54 

433,38
4.986,92
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Descrição dos Insumo Diversos - Custo por Funcionário

N° do Processo: 62/2018

Descrição Quantidade p/
12 meses

Valor Unit. Valor Total
p/ 12 meses

Valor Mensal p/ Posto

Calças compnda em tecido bnm rip
stope ou similar 4 33,00 132,00 11,00

Camisas de manga curta com emblema
em tecido unifil ou similar

4 16,00 64,00 5,33

Jaqueta forrada ou japona com
emblema 2 52,00 104,00 8,67
Par de coturno ou sapato, de boa
qualidade 1 42,00 42,00 3,50

Bone com emblema 1 12,50 12,50 1,04
Valor total 354,50 29,54

Materiais

Descrição Quantidade p/
12 meses

Valor Unit. Valor Total
p/12 meses

Valor Mensal p/ Posto

41111 de nylon 1 12,50 12,50 1,04
Capa de chuva 1 26,50 26,50 2,21
Crachá 1 15,50 15,50 1,29
Cassetete 1 36,00 36,00 3,00
Porta cassetete 1 18,00 18,00 1,50

Livro de ocorrências (o mesmo livro
sera utilizado pelos 10 funcionários)

1 13,50 1,35 0,11

Apito 1 5,50 5,50 0,46
Cordão para apito 1 5,50 5,50 0,46
Lanterna 1 25,00 25,00 2,08
Pilha para lanterna 1 7,00 7,00 0,58

Valor total 152,85 12,74
OBS.: 0 edital estipula em seu item 30, Saga() VI, do Termo de Referência, que deverá ser fornecido 01 livro de ocorrência para

Ectnipamentos

Descrição Quantidade p/
12 meses

Valor Unit. Valor Total
p/ 12 meses

Valor Mensal p/ Posto

Rádio profissional com frequência
minima de 450 MHz

10 289,00 2.890,00 24,08

Valor total 2.890,00 24,08

Os fundamentos para preenchimento da planilha se encontram na Seção VI do Termo de Referencia e na leta "e"
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ALCATEIA ALCATEIA SEGURANQA LTDA
CNPJ 18.836.419/0001-43

AV JOSE }TERMINI° V1SC ONC IN1 49.CENTRO - SAO JORC

FONE MI 9 9136 - 1911 - MAIL LICITACOES ALCAT

Ao

Pelo presente documento, elaboramos abaixo o demonstrativo da nossa última apuração de imposto Simple:
12/2018, para que seja exposto as aliquotas do PIS e COFINS que foram informadas na planilha de custo.

Anexo IV Serviços
Empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocai

completa do Anexo IV está no § 52-C do artigo 18 da Lei Complementar 123

RB12 (receita bruta 12 meses) ####
RB (receita bruta no mês) ####
PD (parcela a deduzir) ####
Aliquota (aliquota nominal) 9,00%
Receita com retencao ISSQN ####
Receita sem retencao ISSQN R$ -

R$ -
Alíquota efetiva 6,26%

Repartição dos Tributos Com Retenção
!RN
CLSS
COFINS
PIS
ISSQN*
Totais

19,80% 1,24% R$ 1.630,28
15,20% 0,95% R$ 1.251,53
20,55% 1,29% R$ 1.692,03

4,45% 0,28% R$ 366,40
40,00% 2,50% R$ 3.293,49

100% 6,26% R$ 8.233,73

TOTAL
Aliquotas PIS: 0,28% COFINS: 1,29% ISS: 2,50% 4,07%

São Jorge do Patrocínio, 01 de janeiro de 2019

Para confe

ODAIR
Sócio Administrador

rência dos calculos: Legislação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp1:

kICVO ILI nA I CI rniant CIIICLITAn MO 41
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PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE AO PREGÃO N°01/2019

Tipo de

Serviço

(A)

Valor
Proposto
por
Empregado

(B)

Qtde. De

Empregados
por Posto

( C)

Valor
Proposto

por Posto
(D) = (B x C)

Qtde.
De

Postos
(E)

Valor Total

do Serviço
(F) = (D x E)

I Vigilância — 8 horas/dia, das 8h As
12h e das 14h as 18h, de segunda a
sexta-feira.

4.907,37 3 14.722,11 1 14.722,11

II Vigilancia — 8 horas/dia, das 11:3O às
20h, de segunda a sexta-feira.

4.920,40 3 14.761,19 1 14.761,19

III Vigilância — 12 horas diurnas, das 8
às 20h, de segunda a domingo, em
turnos de 12x36 horas.

4.799,27 2 9.598,54 1 9.598,54

IV Vigilância— 12 horas noturnas, das
20h as 8h, de segunda a domingo, em
turnos de 12x36 horas.

5.184,08 2 10.368,16 1 10.368,16

Valor Mensal dos Serviços 49.450,00
593.400,00Valor anual ( quinhentos e noventa e três mil e quatrocentos reais)

1. Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias.

2. Identificação da Licitante:
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA- ME

CNPJ: 15.562.375/0001-12

ENDEREÇO: Rua: São Vicente, 449- Jd Palmares.

TELEFONES: (43) 3322-8810

CIDADE: Londrina ESTADO: Paraná CEP: 86025-040
E-MAIL: meryking@hotmail.com

De acordo com legislação em vigor, eu, MERIEN STEFANI KING, CPF/MF n° 035.700.769-70, declaro estar
ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes dessa proposta.

Londrina, 22 de FEVEREIRO de 2019.

MÉRIEN STEFAN! KING
Scicia Administrativa
CPF: 035.700.769-70

CNPJ: 15.562.375/0001-12
MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — ME

Endereço: Rua: Sao Vicente, 449- Jd Palmares, CEP 86025-040 - Londrina - Parana.
e-mail: meryking@hotmail.com

MACVIGICANCAESEGURANÇA
PATRIMONIAL LIDA.

CNP.I: 15.562.375/0001-12
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação n°:01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
—8Vigilância  horas/dia, das 8h is 12h e das 14h is 18h, de segunda a sexta-feira.

1. MÓDULOS
Mio de obra
Mão de obra vinculada i execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilante Desarmado
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 11.02
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada it execução contratual) S1NDESP-PR
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (RS)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2.180,10

Módulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 '13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (RS) j
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Féfias-e-Adicional de Férias 2,78% 60,56

Total 11,11% 242,231
Notas:
1— Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) , Valor (R$)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 0,00% 0,00
C SAT 1,50% 36,34
D SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI — SENAC 0,00% 0,00
F SEBRAE 0,00% 0,00
G

----H
INCRA 0,00% 0,00
FGTS 8,00% 193,79

Total 29,50% 714,59
Notas:
1 — Base de calculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3— Benefícios Mensais e Diários
2.3 Beneficios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 86,38
B Auxílio-Refeição/Alimentação - DESCONTO DE 20% CCT 13° 499,84
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Fundo de Formação Profissional - CCT CLAUSULA 32° 7,50
E _ Seguro de vida / invalidez e funeral 26,10

Total 706,14

MAC VIGILÂNCIA E SEGURAK,
PATRIMONIAL LTDA.

CNPJ: 15.562.375/0001-17

1-
c;ÇfLs:\l,

°
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uadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 iEncargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 1

2.1 , 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Fériasi 242,231
2.2 GPS. FGTS e outras contribuições

-
714,59

t2.3 B, eneficios Mensais e Diários 1 i706,14-H
Total 1.662,961

Módulo 3- Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão ' Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,57% 12,51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,40% 172,86

Notas:
1 - Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Subm6dulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual CVO Valor (R$)
A F Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 2.66% 57,96

Total 11,67% 254,43
Notas:
I - Base de cálculo: soma do Modulo 1.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intraj ornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$) -1
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00%, 0.001

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 jCusto de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS) -1

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254,43'
4.2 Substituto na Intrajomada 0,00

Total
-i

254,43

Módulo 5- lnsumos Diversos
F

1 1 5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 38,91
B Materiais/ E uipamentos 8,57

, C-Ç_
1 D

Equipamentos 32,41
Outros (especificar)

Total
_A

79,89

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 1,00% 43,50
B Lucro 3,53% 154,89
C Tributos 7,31% 358,73

C.1. Tributos Federais - ( COFINS 1,89+ PIS 0,41) 3,30% 161,94
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais ISS 4.01% 196,79

Total 11,84% 557,12
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2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO,
WM de obra vinculada A execução contratual (valor por empregado) Valor (RS)

A Modulo 1 — Composição da Remuneração 2.180,10
B Modulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.662,96
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão 172,86
D Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente 254,43

I E Modulo 5 — Insumo Diversos 79,89
Subtotal (A + B + C + D + E) 4.350,25

F 11-_Módulo 6— Custos Indiretos. Tributos e Lucro 557,12
4.907,37-1Valor total por empreg_ado

MÉRT1mSTEFANT KING
Sócia Administrativa
CPF: 035.700.769-70

RG: 8.715.708-3
CNPJ: 15.562.375/0001-12

MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — ME

LONDRINA, 22 de fevereiro DE 2019

MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL LIDA.

CNPI: 
15.562.375/0001-12
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação n': 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
IVigiLincia —8 horas/dia, das 11:30 is 20h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada A. execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mio de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilante Desarmado
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 11.02
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada A execução contratual) S1NDESP-PR

I 5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Comi osição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de Periculosidade 503,10
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F , Outros (especificar)

Total 2.180,10

Módulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 130 (décimo terceiro) Salário 8,33%1 181,68
B Féfias-e-Adicional de Férias 2,78%r 60,56

Total 11,11%1 242,23]
Notas:
1— Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 484,47
B Salim Educação 0,00% 0,00
C SAT 1,50% 36,34
D SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI — SENAC 0,00% 0,00
F SEBRAE 0,00% 0,00
G INCRA 0,00% 0.00

1 H FGTS 8,00% 193,79
Total 29,50% H714,59

Notas:
1— Base de cálculo: sorna do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários

-Transporte
Valor (RS)

A 1 86,38
B Auxilio-Refeição/Alimentação 499,84
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Fundo de Formação Profissional - CCT CLAUSULA 32° 7,50
E Seguro de vida / invalidez e funeral 26,10

Total 706,14

Quadro-Resumo do Modulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2

4
Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (RS)r-

2.1 13° (décimo terceiro) Saldrio. Férias e Adicional de Férias 242,23
GPS, FGTS e outras contribuições

-1-

714,59,

Olgar
r_0

055
61310007
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2,3 ,Béneficios Mensais e Diários
Total

706,14
1.662,96

Módulo 3- Provisão nara Rescisão
I 3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (RS) -1

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39

I1 E
I

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

0,57% 12,51

r F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
i Total 7,40% 172,86
Notas:
1 - Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2- Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (°/0) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 2,66% 57,96

Total 11,67% 254,43
Notas:
1- Base de cálculo: soma do Modulo 1.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
i 4.2 Substituto na IntrajornadaI--
I  A  ',Substituto na cobertura de Intervalo  para repouso ou alimentação

Valor (R$) 
0,00% 0,00

0,00Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Substituto nas Ausências Leaais 254,43
4.2 Substituto na Intrajornada 0,00

Total 254,43]

Módulo 5- lnsumos Diversos
5 Instnno Diversos Valor (RS)
A Uniformes 38,91ii B,--- Materiais/ Equipamentos 8,57
C Equipamentos 32,41

1 D Outros (especificar)
Total 79,89

Módulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 1,00% 43,50
B Lucro 3,80% 166,96
C Tributos 7,31% 359,68

C.1. Tributos Federais - ( COFINS 1,89 + PIS 0,41) 3,30% 162,37
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais ISS 4,01% 197,31

Total 12,11% 570,

MAC VIGILMCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA.

r10.1: 
15562.375/000142
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2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
—i -1

Mao de obra vinculada h execução contratual (valor por empregado) Valor (R$) i
A Módulo 1 — Composição da Remuneração 2.180,10
B Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.662,96
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão 172,86
D Modulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente 254,43
E Módulo 5 — Insumo Diversos 79,89,

Subtotal (A + B + C + D + E) 4.350,25
1 F ;Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 570,15

Valor total por empregado 4.920,40

MÉRIEN STEFANI KING
Sócia Administrativa
CPF: 035.700.769-70

RG: 8.715.708-3
CNRI: 15.562.375/0001-12

MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — ME

LONDRINA, 22 de feveriro DE 2019

Ail.C\10.
NCO.SE.G00,

VO‘k\IJO
SODA.,567.31510001-12
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo: 62/2018
Licitação n": 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1Vigilfincia — 12 horas diurnas, das 8 is 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mio de obra vinculada à execução contratual
Dados nara comoosicão dos custos referentes a mac de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilante Desarmado
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 11.02
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada A execução contratual) SINDESP-PR
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

Modulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base 1.677,00
B 'Adicional de Periculosidade 503,10
C Intrajornada
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total 2.180,10

Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (decimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Ferias Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B FéFias-e-Adicional de Férias 2,78% 60,56

Total li,li%j 242,23j
Natas:
1— Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste esta alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS) I
A INSS 20,00% 484,47'
B Salário Educação 0,00% 0,00
C SAT 1,50% 36,34
D SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI — SENAC 0,00% 0,00
F SEBRAE 0,00% 0,00
G INCRA 0,00% 0,00i

I H FGTS 8.00% 193,79!
Total 29,50% 714,591

Notas:
1 — Base de calculo: sorna do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
n, 2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte 26,88
B Auxilio-Refeição/Alimentação 340,80
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Fundo de Formaçào Profissional - CCT CLAUSULA 32° 7,50
E _ Seguro de vida / invalidez e funeral 26,10

Total 487,60

Quadro-Resumo do Modulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 ¡Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 13° (décimo terceiro) Salário. Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições

F Valor (R$) I
242.23!
714,59!

MAC 
NIGLANCIA 

Si.GaNIAÇ

PAIRNONIAllIDA.

'1011 15 .562 
.315100W.

/7-
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F2.3 I Beneficios Mensais e Diários
Total

487,60
1.444,42

Modulo 3 — Provisão para Rescisão_
Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,57% 12,51

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.08% 1,70
Total 7,40% 172,86

Notas:
I — Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 — Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

Módulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (4)/0) Valor (RS)
A ' Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência , .r acidente de trabalho 0,33% 7,17
E !Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,21
F 1Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 196,47
Incidência do Sub-modulo 2.2 2,66% 57,96

Total 11,67% 1 254,43
Notas:
I — Base de cálculo: soma do Modulo 1.

Submódulo 4.2 — Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A 1Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 111,45

Total 111,45

Quadro-Resumo do Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 1Custo de Reposição do Profissional Ausente ---1Valor (R$) 1

4.1 1Substituto nas Ausências Legais 254,431
4.2 Substituto na Intrajornada 111,451

Total 365,881

Módulo 5— Insumos Diversos
5 1 Insumo Diversos Valor (R$)
ik Uniformes 38,91

i1 B Materiais 8.57
1 C Equipamentos 32,41
r D Outros (especificar)

Total 79,89

Módulo 6— Custos Indiretos. Tributos e Lucro
' 6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual MO Valor (RS)

A Custos Indiretos 1,00% 42,43
B Lucro 3,80% 162,85
C Tributos 7,31% 350,83

CA. Tributos Federais - ( CORNS 1,89 + PIS 0,41) 3,30% 158,38
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais ISS 4,01% 192,45

Total 12,11% 556,11

MAC VIGILMCIA E SEGURA'NC
PATRIMONIAL LTDA.

CNN: 15.562.375/0001-1
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2. UADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAo de obra vinculada it execucAo contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Modulo 1 — Composição da Remuneração 2.180.101
B Modulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.444,42
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão 172,86
D Modulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente 365,88
E Modulo 5 — Insumo Diversos 79,89 1

Subtotal (A + B + C + D + E) 4.243,16j
556,111F iModulo 6— Custos Indiretos. Tributos e Lucro

Valor total por empregado 4.799,271

MÉRIEN STEFAN! KING
Sócia Administrativa
CPF: 035.700.769-70

RG: 8.715.708-3
CNPJ: 15.562.375/0001-12

MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — ME

LONDRINA,22 de fevereiro DE 2019

00
1\01PAC\

AESE.GOLO,P,
POR1141001.VDA.

'10,‘.1.5 
.562.3151000141
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N° do Processo: 62/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vi ncia — 12 horas noturnas, das 20h is 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada à execução contratual
Dados oara comvosicão dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilante
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 11.02
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada a execução contratual) S1NDESP-PR
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Renioneração Valor (R$)
A Salário-Base 1.677,00
B Adicional de risco 503,10
C Intrajornada
D Adicional Noturno ( SB +AD /220 = 9,90 *20% = 1,98 *105 H) 208,10
E Adicional de Hora Noturna Reduzida - REVOGADO CONFORME ART. 59-A CLT
F DSR - REVOGADO CONFORME ART.59- A CLT

Total 2.388,20

Módulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias Valor (R$)
A 130 (décimo terceiro) Salário 8,33% 199,02

F._ B Férias-e-Adicional de Férias 2,78% 66,34
L Total 11,11% 265,36
Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2— Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual CYO Valor (R$)
A INSS 20,00% 530,71
B Salário Educação 0,00% 0,00
C SAT 1,50% 39,80
D SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI — SENAC 0,00% 0,00
F SEBRAE 0,00% 0,00

, G INCRA 0,00% 0.00
H FGTS 8.00% 212,28

Total 29,50% 782,80
Notas:
1— Base de calculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte , 26,88'
B Auxílio-Refeição/Alimentação 340.80
C Assistência Módica e Familiar 86,3 2
D Fundo de Formação Profissional -CCT CLAUSULA 32° 7,50
E Seguro de vida / invalidez e funeral 26, 1 0

Total 487,60 ,

MAC VIGILÂNCIA E SEGU RAW?,
PATRIMONIAL LTDA.

CNN: 15.562.375/0001-12 ;41,1
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Quadro-Resumo do Módulo 2- Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargós e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias 265,36
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 782,80
2.3 Beneficios Mensais e Diários 487,60

Total 1.535,75

Módulo 3 - Provisão nara Rescisão
3 1Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 11,06
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,88
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 115,43
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 46,44
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,57% 13,70

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,86
Total 7,40% 189,36

Notas:
1 - Base de cálculo das Letras A. B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Le ais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (°/0) Valor (R,$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 199,02
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 6,54
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,49
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,85
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,33
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,01% 215,23
Incidência do Sub-modulo 2.2 2,66% 63,49

Total 11,67% 278,72
Notas:
1 - Base de cálculo: soma do Modulo 1.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A ir Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0.00%

Total

Valor (R$)
111,45
111,45

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

4.1 Substituto nas Ausências Legais 
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Módulo 5- Insumos Diversos

Valor (RS)
278.72;
111,451
390,17,

5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 38,91
B Materiais 8,57
C E luipamentos 32,41

Outros (especificar)
Total 79,89

Módulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 1,00% 45,83
B Lucro 3,80% 175,91
C Tributos 7,31% 378,96

C.1. Tributos Federais - ( COFINS 1,89 + PIS 0,41) 3,30% 171,07
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais ISS 4,01% 207,88

Total 12,11% 600,70

MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA.

^NRI: 15.562.375/000142
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2 UADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada i execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 — Composição da Remuneração 2.388,20
B Módulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários 1.535,75
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão 189,36
D Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente 390,17
E Módulo 5 — Insumo Diversos 79,89

Subtotal (A + B + C + D + E) 4.583,38
F [Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 600.70

Valor total por empregado 5.184,08

MERIfN-STEFANI KING
Sócia Administrativa
CPF: 035.700.769-70

RG: 8.715.708-3
CNRI: 15.562.375/0001-12

MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — ME

LONDRINA,22 de fevereiro DE 2019

..+0..\10
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Descrição dos Insumo Diversos - Custo por Funcionário

N° do Processo: 62/2018

Descrição
Quantidade p/

12 meses Valor Unit.
Valor Total p/

12 meses

Valor
Mensal p/

Posto
Calças comprida em tecido brim rip stope ou similar 4 35,00 140,00 11,67
Camisas de manga curta com emblema ern tecido unifil ou similar 4 30,00 120,00 10,00
Jaqueta forrada ou japona corn emblema 2 75,00 150,00 12,50
Par de cotumo ou sapato, de boa qualidade 1 50,00 50,00 4,16
Bone com emblema I 7,00 7,00 0,58

Valor total 467,00 38,91

Materiais

Descrição
Quantidade p/

12 meses Valor Unit. Valor Total IV
12 meses

Valor
Mensal p/

Posto
Cinto de nylon 1 9,90 9,90 0,83
Capa de chuva 1 16,00 16,00 1,33
Crachá 1 7,00 7,00 0,58
Cassetete 1 23,50 23,50 1,96
Porta cassetete 1 5,50 5,50 0,46
UNTO de ocorrências (o mesmo livro sera utilizado pelos 10 funcionários) 1 12,50 12,50 1,04
Apito com o cordão 1 4,50 4,50 0,38
Cordão para apito 1 1,00 1,00 0,08
Lanterna - recarregavel a luz não necessidade de pilhas 1 23,00 23,00 1,92
Pilha para lanterna 0 0,00 0,00 0,00

Valor total 102,90 8,57
OBS.: O edital estipula em seu item 30, Seção VI, do Termo de Referenda, que devera ser fornecido 01 livro de ocorrência para odos os postos de trabalho, por

Equipamentos

Descrição Quantidade p/
12 meses Valor Unit. Valor Total p/

12 meses

Valor
Mensal p/

Posto
Radio protiss onal com frequência minima de 450 MHz 10 389,00 3.890,00 32,41

Valor total 0,00 32,41

Os fundamentos para preenchimento da planilha se encontram na Seção VI do Termo de Referência e na leta "e" do Anexo VII do

Descrição dos Insumo Diversos - Custo por Funcionário

Uniformes

Descrição Quantidade p/
12 meses

Vir. Unit. Vir. Total p/ 12
meses

(duas) calças comprida em tecido brim rip stope ou similar; (6 meses) 4,00 35,00 140,00
(duas) camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar; (I 4.00 30,00 120,00
(uma) jaqueta forrada ou japona com emblema; (6 meses) 2,00 75,00 150,00
(um) par de coturno ou sapato, de boa qualidade (12 meses) 1,00 50,00 50,00
(um) boné com emblema. (12 meses) 1,00 7,00 7.00

Valor total 197,00 467,00
Valor Total por mês (Valor total dividido por 12) 38,91

Materiais

Descrição Quantidade Vir. Unit. VIr. Total p/ 12
meses

Cinto de Nylon. 1,00 9,90 0,83
Capa de chuva. 1,00 16,00 1,33
Crachá. 1,00 7,00 0,58
Cassetete. 1,00 23,50 1,96
Porta Cassetete 1,00 5,50 0,46
Livro de ocorrências (o mesmo livro será utilizado pelos 10 funcionários) 1,00 12,50 1,04
Cordão fiel com apito. 1,00 5,50 0,46
Lanterna Completa 1,00 23,00 1,92

Valor total 102,90 8,57
Valor Total por mês

OBS.: 0 edital estipula que devera ser fornecido 01 livro de ocorrência para todos os postos de trabalho, por isso, o valor unitário deverá ser o valor

Equipamentos

Descrição Quantidade Valor Vir. Total p/ 12
meses

Radio profissional com frequência minima de 450 MHz 10,00 389,00 32.41
Valor total 0,00 32,41

Valor Total por mês

ORC 
\l\GO,PiC11\ 

ESEGU0S,,,,-
PgR114100.0DP,.

CO:1556
231510001A:

•
• ASC\

1, • 4,c

Os fundamentos para preenchimento da planilha se encontram na Seção VI do Termo de
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Comissão de Licitação da Câmara de Londrina

NOTAS EXPLICATIVAS

1- Os cálculos para os itens que compõe o Módulo "5" (Insumos Diversos) foram efetuados de maneira
incorreta (quantidades inexatas e rateios para períodos fora do exigido). Para auxiliar nos cálculos de
maneira mais didática, encaminhamos anexo planilha que deverá ser preenchida pela empresa com seus
custos unitários. A empresa preencheu a planilha de apoio para demonstrar os custos com "Insumos"
porém, alterou a forma de rateio. Em que pese a alteração dos valores, permanece incorreta e forma de
rateio.

Resposta: Alterações efetuadas conforme planilha anexo, os valores dos rádios foram equivocadamente colocados
errados.

2- Justificar as aliquotas apresentadas no Módulo 6, relativos aos tributos que compõe o SIMPLES NACIONAL,
indicando a faixa de enquadramento e levando em consideração a regra contida no item "16.1.4", do Edital,
que considera, inclusive, a possível contratação atual. A empresa alterou as aliquotas apresentadas na
planilha anterior, porém, não encaminhou memória de cálculo para comprovar que se enquadra na Faixa 4
do Simples Nacional, e as aliquotas (efetivas) dos tributos a que está sujeita (ISS, COFINS e PIS).

Resposta: A empresa está fazendo uma projeção dos valores caso assuma a licitação da Câmara, os valores na
planilha não são efetivamente o que a empresa paga hoje, sendo que hoje sua aliquota é menor, porem
conforme edital item 16.1.4:

"Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime de tributação a que
estará submetida durante a execução do contrato, considerando inclusive as possíveis
alterações com o novo faturamento decorrente de eventual contratação".

Neste caso a empresa esta levando em consideração a possível contratação, onde em uma simulação pelo site
contábeis de uma estimativa que a empresa teria uma receita bruta anual de R$ 1.000.000,00 ( hum milhão) chegou-
se a estes valores de aliquotas abaixo na faixa 4:

ht!c ,imiw.contabeis.com.br •

' Contábeis INSCkii,QLS ;,13LiiTÁS
pare 0 maior evento
solore SPED do BrasLI

/conexdo ge „a „
SPED

FORUM CONTEÚDO FERRAMENTAS SOBRE NOS BUSCAR ACOMPANHE f g•

CONTEÚDO TABELAS SIMPLES NACIONAL SUA TABELA

Imposto de Renda Salário Familia

Simples Nacional - Sua Tabela

Ell Salário Minima UFESP Simples Nacional

Receita Bruta em 12 meses (em RS) Aliquota tRPJ Cat COF INS PIS ISS

De RS 720.000,01 a RS 1.800.000,00 10,02% 1,78% 1.89% 0,41%

Encontre mais referencias sabre Simples National em 43075 pastagens rio Portal Contábeis

4,01%
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Estes valores foram aplicados à planilha.

Com a reavaliação dos valores anteriores colocados a planilha verificou-se que aqueles valores eram da antiga tabela
da LC 123/2006, ou seja, eram da faixa 5 com os valores de COFINS 2,03, PIS 0,29 E ISS 3,87 conforme abaixo:

•ei Tecnologia Lida 10P, ,t E eniiniii.cortablitzei.combr

TABELAS CONTÁBEIS EMPREENDEDORISMO TABELAS DO SIMPLES NACIONAL CONTABILIDADE GESTAO E NEGÓCIOS CONTABILIZEI

Antigo Anexo IV do Simples Nacional (alterado em 2018)

ISS PIS CSLL IRPJ CORNS Aliquota Total Receita Bruta em 12 meses (em R$)

2.00% 0.00% 1.22% 0,00% 1,28% 4.50% De R$ 0.00 a RS 180.000,00

2.79% 0.00% 1,34% 0.00% 1.91% 6,54% De RS 180.000.01 a RS 360.000.00

3.50% 0.24% 1.85% 0.16% 1.95% 7.70% De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00

3.84% 0.27% 1.87% 0,52% 1.99% 8.49% De RS 540.000.01 a RS 720.000.00

1.89% 0,39% 8,97% De RS 720.000.01 a RS 900.000.00

4,23% 0.32% 1.91% 1.25% 2.07% 9.78% De R$ 900.000.01 a R$ 1.080.000.00

4,26% 0.34% 1.93% 1.62% 2.11% 10.26% De R$ 1.080.000.01 a RS 1.260.000,00

4.31% 0.35% 1,95% 2.00% 2.15% 10.76% De R5 1.260.000,01 a R$ 1.440.000.00

4,61% 0.37% 1.97% 2.37% 2.19% 11.51% De R$ 1.440.000.01 a R$ 1.620.000.00

4.65% 0.38% 2.00% 2.74% 2.23% 12.00% De R$ 1.620.000.01 a RS 1.800.000,00

5.00% 0.40% 2.01% 3.12% 2,27% 12.80% De R$ 1.800.0130.01 a RS 1.980.000.00

0 42- 2,03 2.31% 112 1T De R$ 1.980.000.01 a RS 2.160.000.00

Todavia a LC 123/2006 sofreu alteração pela LC 155/2016 e passou a vigorar da seguinte forma:

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR NO 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
50.2,7,r; dada 50. . C 00401a rnen to r ral 1=5  de 201e Plod. ao e efaio

Mg&Cia 01,0120151

Aliquoras e Partiha do Smfoles Nacionat - Receitas decorrentes da prestação de see. çcls relacionados no § 51-C do art 18 desta Le: Cu-.p.e,roéntar

Receita Bruta em 12 Meses an, RS) Aliquota Valor a DedEtbr (ere RS t
11 Faixa Ate 180 assoo 4 50%
2OFao,a De 180 000 01 a 360 000 DO 900% 815008
31 Fat,. De 360 000 01 a 720 000 00 10 2C% 12 420 00

Faina41 De 720 000 01 a 1 800 000 00 1400% 3 780 00
04 Faixa De 1 800 000 0 600 000 00 2200%83700CC

Faixa De 3 sac GOO 01 a 4 800 000 00 33,00% 8.28000 00

Faixas Percentual de Reoadicão dos Tributos
IRPJ CSIEL Wins PISPasep ISS

11 Faixa 18 808, 15 20% 1767% 383% 4460%
21 Faixa 1980% 3628', 20 55% 445% 40 00%
31 Faixa 2080°, 5020% 1973% 027% 4000%
41 Faua 1780', 5020°, t890% 410% 4000%
51 Faixa 3080% 19 20% 1000% 392% 40089. (')
61 Faixa 0350', 21503, 2050% 405%

C) O percentual eta, do mazer. de .ido ao ISS sera fie 5 , transfeeindo-se a diferença de forma . oporciona aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual Sendo assim na 61 faixa quando a al illtiOrra eta .a .01 sneerer a 126% a mparecio sera
Fan. IRPJ Cal_ Cofins PISIPasep SO

EA Faixa comaliquota efetwa supencf a '29'. i Arquota efetba - 510 a31 33% ,A.e.tcta eft .a - F.f•tlx 32 CC'S , kig,ota efetua - 9 -rio 3013% 49quota efetiva - 5%; 06 54% jPororetaalde ISS fun em r%

Segue em anexo o estrato do DAS da empresa para comprovar que a aliquota da empresa é menor que a estimada
acima.

ESPECÍFICO PARA CADA TIPO DE POSTO:

Vigilância - 8hs/dia, das 8h as 12h e das 14h as 18h - segunda a sexta-feira • Nada a solicitar.

Para este posto de serviço a planilha apresentada anteriormente não merecia reparo algum (exceto os
apontamentos em linhas GERAIS), entretanto, quando do envio da nova planilha, a empresa alterou o valor do vale-
transporte (item "A" - Submódulo "2.3"), ficando o mesmo incorreto.

MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA.

CNN: 15.562.375/0001-12
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RESPOSTA: valor alterado

Formula:

Estimativa de 44 VT X R$ 4,25 = 187,00

Valor da Salario base R$ 1.677,00 — 6% desconto previsto em lei= R$ 100,62

Valor a pagar R$ 187,00 -100,62 = R$ 86,38

Vigilância — 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira

• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item "B" (Lucro) do Módulo "6".
Acreditamos tratar-se de utilização de mais que duas casas decimais no percentual aplicado. 0 valor deve ser
ajustado de R$ 109,84 para R$ 109,79. 0 valor foi alterado em função da modificação dos parâmetros anteriormente
apresentados, sendo que a diferença deixou de existir. • A empresa quando do envio da nova planilha após
apontamentos desta Casa alterou o valor do vale transporte (item "A" - Submódulo "2.3"), ficando o mesmo
incorreto.

RESPOSTA: valor alterado

Formula:

Estimativa de 44 VT X R$ 4,25 = 187,00

Valor da Salario base R$ 1.677,00 — 6% desconto previsto em lei= R$ 100,62

Valor a pagar R$ 187,00 -100,62 = R$ 86,38

Vigilância — 12hs diurnas, das 8 ás 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs

• 0 valor relativo à intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo "1", enquanto o correto é no submódulo
"4.2", além do mais, deve ser solicitado a memória de cálculo para conferência do valor apresentado pois parece
que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora para refeição enquanto a CCT (Cláusula 35) permite
um intervalo de 30 minutos;

A empresa excluiu do módulo "1" o valor relativo à Intrajornada, conforme apontado anteriormente, lançando-o no
campo adequado da planilha, ou seja, no submódulo "4.2". •

Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos ("2.1", "2.2", "3" e "4.1") que tem por base de cálculo o Módulo
"1", em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo.

A empresa efetuou a correção necessária.

• A empresa quando do envio da nova planilha após apontamentos desta Casa alterou o valor do vale transporte
(item "A" - Submódulo "2.3"), ficando o mesmo incorreto.

RESPOSTA: valor alterado

Formula:

Estimativa de 30 VT X R$ 4,25 = 127,50

MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PA.TP!Mrkl!! 'TDA

CNN:

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.46,luizfernando)  pag. 991 de 1732



Valor da Salario base R$ 1.677,00 — 6% desconto previsto em lei= R$ 100,62

Valor a pagar R$ 127,50 -100,62 = R$ 26,88.

Vigilância — 12hs noturnas, das 20 as 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs

• 0 valor relativo a intrajornada foi lançado equivocadamente no módulo "1", enquanto o correto é no submódulo
"4.2", além do mais, deve ser solicitado a memória de calculo para conferência do valor apresentado pois parece
que o cálculo levou em consideração um intervalo de 01 hora para refeição enquanto a CCT (Cláusula 35) permite
um intervalo de 30 minutos;

Embora a empresa, ao reenviar a planilha, tenha lançado corretamente o valor da "intrajornada" no submódulo
"4.2", deixou de excluir o valor que tinha sido lançado incorretamente no Módulo "1".

Resposta valor excluído

• Deverá ser refeito o cálculo de todos os módulos ("2.1", "2.2", "3" e "4.1") que tem por base de cálculo o Módulo
"1", em virtude do lançamento equivocado da intrajornada naquele módulo. Os valores constantes no módulo e
submódulos indicados neste item permanecem errados, em virtude da falta de exclusão do valor da "intrajornada"
do Módulo "1".

Resposta valores readequados

• Existe uma diferença de poucos centavos no valor apresentado para o item "D" (Adicional Noturno) Módulo "1"
devido a utilização de apenas duas casas decimais nos cálculos;

A empresa fez adequação do valor.

• A empresa quando do envio da nova planilha após apontamentos desta Casa alterou o valor do valetransporte
(item "A" - Submódulo "2.3"), ficando o mesmo incorreto.

RESPOSTA: valor alterado

Formula:

Estimativa de 30 VT X R$ 4,25 = 127,50

Valor da Salario base R$ 1.677,00 — 6% desconto previsto em lei= R$ 100,62

Valor a pagar R$ 127,50 -100,62 = R$ 26,88.

cl,rt-ls)**4s

(#-A.'\5•-ç'1".

MÉRIEN STEFAN' KING
Sócia Administrativa
CPF: 035.700.769-70

RG: 8.715.708-3
CNPJ: 15.562.375/0001-12

MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — ME
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Resumo de Prêmio
Número:

Número do Endosso:

Data de Emissão:

Número da Apólice:

Nome do Produto:

93.0079037.001.122018

9

16/01/2019

93.79037

MetLife PME Fácil

Nome do Estipulante
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Rua Av.
SAO VICENTE 449

Cidade
LONDRINA

MetLife
Metropolitan Life Seguros e Previência Privada S.A.

An. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253
04571-010 - Brooklin SAO PAULO - SP - Brasil
3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife
(0800 638 5433) — Demais localidades — atendimento@metlife.com.
SAC/Ouvidoria — Serviço de apoio ao cliente — Reclamações,
Cancelamentos, Sugestões e Elogios.
(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Fax: 11 5501 9732
CNPJ : 02.102.498/0001-29
Processo Susep : 15414.002386/2011-61

CNPJ
15562375000112

Estado
PR

CEP
86026030

Nome do Sub-Estipulante
MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

CNPJ
15562375000112

Rua Av.
SAO VICENTE 449

Cidade
LONDRINA

Estado
PR

CEP
86026030

Vigência
01/12/2018 a 31/12/2018

Vencimento
30/01/2019

Demonstrativo
Vidas Capital Prêmio

Saldo da fatura anterior (+) 300.000,00 208,86

Inclusões (+) 0,00 0,00

Inclusões Retroativas (+)
Aumento de Capital (+) 0,00 0,00

Aumento de Capitais Retroativos (+)

Exclusões (-) 0,00 0,00

Exclusões Retroativas (-)
Redução de Capital (-) 0,00 0,00

Redução de Capital Retroativos (-)
Saldo fatura atual (=) 300.000,00 208,86

Outros créditos (+) 0,00 0,00

Outros débitos (-) 0,00 0,00

Total Bruto (.) 300.000,00 208,86

Prêmio Total Liquido 208,06

IOF 0,79

Prêmio Total Bruto 208,86

Observação

Sucursal Região SUSEP Nome do Corretor
CURITIBA PR 12.00.01.0.043850.2 LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE
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Câmara municipal de Londrina - PR
ALCATEIA SEGURANÇA EIRELE - ME
SAO JORGE DO PATROCINIO - PR
RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, 429 SALA 02 - 87555-000
CNP) 18.836.419/0001-43
Pregão Presencial n° 01/2019
ENVELOPE N. 02— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

CNPJ sob n2 18.836.419/0001-43

NIRE n° 41600568702
Página 1 de 1

JHON LENON ARDUIM PORTEL, brasileiro, solteiro, maior, natural de Pérola,
Estado do Paraná, nascido em 02/03/1990, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG sob n° 9.836.808-6, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n°
081.391.009-94, residente e domiciliado 5 Rua Fernando Francisco Morales, n° 758,
Centro, na Cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CEP 87.555-000.

Na condição de titular da empresa ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME, com
sede e foro 5 Rua Jose Herminio Visconcini, n° 429, sala 02, Centro, na Cidade de São
Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CEP 87.555-000, cujo ato constitutivo se encontra
registrado na Junta Comercial do Parana sob NIRE n9 41600568702 em 30/05/2017,
devidamente inscrita no CNPJ sob n2 18.836.419/0001-43, resolve, alterar a Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o objeto social para: PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, ARMADA E DESARMADA, E
MONITORAMENTO DE SISTEMAS.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas suprimidas
na presente alteração.

1/4

São Jorge do Patrocinio-PR, 05 de junho de 2.017.

`14" ) • \
_ JHON LENON 

ARA 
UIM PORTEL

11111111YANION
JUNTA COMEROAt

DO PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 07/06/2017 15:32 SOB N° 20173769314.
PROTOCOLO: 173769314 DE 07/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702123070. NIRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 07/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 5. comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

J. L. A. PORTEL - ME

CNPJ sob ng 18.836.419/0001-43

NIRE 41107496252
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Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário
para EIREL1, WON LENON ARDUIM PORTEL, brasileiro, solteiro, maior, natural de
Pérola, Estado do Paraná, nascido em 02/03/1990, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG sob n° 9.836.808-6, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n°
081.391.009-94, residente e domiciliado 5 Rua Fernando Francisco Morales, n° 758,
Centro, na Cidade de Sao Jorge do Patrocínio, Estado do Parani, CEP 87.555-000, na
qualidade de empresário da empresa I. L. A. PORTEL - ME, com sede ã Rua José !termini°
Visconcini, n° 429, sala 02Centro, na Cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná,
CEP 87.555-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do
Paraná sob NIRE n° 41107496252 em 16/09/2013, devidamente inscrita no CNPJ sob n"

• 18.836.419/0001-43, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELE, a qual se regera, doravante
pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033
e 980A da Lei n" 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME, com sub-rogação de todos os direitos e
obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA - O acervo desta Empresa, no valor de R$ 110.000,00 (cento

e dez mil reais), passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

CLAUSULA TERCEIRA - A empresa permanecerá enquadrada como
MICROEMPRESA.

•
CLAUSULA QUARTA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo

da referida EIRELI, com o teor seguinte:

ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME
CNPJ n2 18.836.419/0001-13

N1RE TIP 41107496252

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de transformação de empresário

para EIRELI, JHON LENON ARDUIM PORTEL, brasileiro, solteiro, maior, natural de
Pérola, Estado do Paraná, nascido cm 02/03/1990, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG sob n° 9.836.808-6, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n2
081.391.009-94, residente e domiciliado ã Rua Fernando Francisco Morales, n° 758,
Centro, na Cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Parana, CEP 87.555-000, cujo ato

111111.111111111.1111
JUNTA COME RCIAL

DO PARA.NA

CERTIFICO O REGISTRO EN 30/05/2017 15:05 SOB N° 41600568702.

PROTOCOLO: 172459222 DE 25/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701993020. MIRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
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J. L. A. PORTEL - ME

CNN sob nil 18.836.419/0001-43
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constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Parana sob NIRE n°
41107496252 em 16/09/2013, devidamente inscrita no CNN sob nQ 18.836.419/0001-
43, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato
Constitutivo, nos termos das cláusulas seguintes, consoante a faculdade prevista no
parágrafo único, do artigo 1033 E 980A da Lei n" 10.406/02.

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL

A presente girará sob a denominação de ALCATEIA SEGURANÇA- EIRELI -ME, com sede
na sede 'a Rua José Herminio Visconcini, nl? 429, Sala 02, Centro, na Cidade de Sao Jorge do
Patrocínio, Estado do Paraná, CEP 87.555-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de
seu titular, abrir ou fechar filiais ern qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

CNAE Fiscal
9001-9/02 - Produção musical
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto

andaimes
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não

especificados anteriormente, sem operador
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não

especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação

e refrigeração
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
9003-5/00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

V1111111111LAIIIMMO
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 30/05/2017 15:05 SOB N° 41600568702.
PROTOCOLO: 172459222 DE 25/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇAO:
11701993020. NIRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 30/05/2017
www.empreeafacil.pr.gov.br
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Descrição do Objeto; 
CONFECÇÃO DE INGRESSOS AVULSOS E VENDAS E VALIDAÇÃO ONLINE, ORGANIZAÇÕES
DE EVENTOS, PROPAGANDAS MÓVEIS, INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE SOM,
GESTAO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,
ILUMINAÇÕES, PALCOS, TELÕES CONVENCIONAL E LED PARA SHOWS,
ARQUIBANCADAS, TENDAS, ARENAS, CURRAIS E BRETES MÓVEL PARA RODEIO,
SANITÁRIOS QUÍMICOS E MÓVEL, SHOWS ARTÍSTICOS EM GERAL, GERADOR DE
ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRIVADA E DESARMADA,
VIGIA, PORTEIRO, COPEIRO, FAXINEIRO, ELETRICISTA, CARPINTEIRO, TELEFONISTA,
LIMPEZA DE PRÉDIOS E DOMICÍLIOS, ARBITRAGEM, RECEPCIONISTA, ARTES GRÁFICAS,

• 
COLETAS DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS, SEGURANÇA ELÉTRICAS E MONITORAMENTO
DE ALARMES, BRIGADISTA DE INCÊNDIO PARA FESTAS E MAO DE
OBRAS NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa
jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou
permanence do titular, podendo a empresa ser alterada para atender unia nova situação.

CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), o qual já fora integralizado em
moeda corrente nacional do Pais.

CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

• A empresa será administrada pelo seu titular JHON LENON ARDUIM PORTEL, a quem
caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial,
desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social sera encerrado em 31 de dezembro do ano civil, corn a
apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

imairam.
JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ

CERTIFICO 0 REGISTRO EN 30/05/2017 15:05 SOB N° 41600568702.
PROTOCOLO: 172459222 DE 25/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701993020. NIRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 30/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br RbA validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Informando seus respectivos códigos de verificação
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CLAUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da FARM, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não
participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será
regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade
Anônima.

CLAUSULA NONA - DO DESENPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem
condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o profba de exercer a
administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude dc condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade. ( Art 1.011, § 19, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA - PORTE DA EMPRESA

Declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos
da Lei Complementar n" 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Flea eleito o foro tal da Cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, para resolver
quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

0 instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 1 via.

São Jorge do Patrocínio-PR, 08 de maio de 2. )1 7.

4i /VJ  
RION LENON A Ar4;-DUI;PO4-12\m-TE\--1,

! MIN AMIN
JUNTA COMERCIAL
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PROTOCOLO: 172459222 DE 25/05/2017 CóDIGO DE VERIFICAÇÃO:
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/09/2016 09:38 SOB N' 20164734970
PROTOCOLO: 164734970 DE 22/09/2016 CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601909924 NIRE: 41107496252.
J L. A. PORTEL - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 23/09/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacSo de sua autentxcidade nos respectivos portais.
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NUMERO DE IDEV-IFICACAO DO REGISTRO DE EMPRESA - SIRE DA SEDE

41107496252
MIRE DA FILIAL (preencher smnerte se ato referente a fiLan
XXX

SOME DO EMPRESÁRIO IcomOeto. Sem abrevialura0

JHON LENNON ARDUIM PORTEL
NALIUNAUDADL

BRASILEIRA
ESTADO CIVIL

SOLTEIRO(A)
SEXO

Masculino
REGIME DE BENS(se casado)

XXX
F firi0 DE iP3A

GREGINALDO FERREIRA PORTEL I LUCINDA ARDUIM
NASCIDO EM (data de na5cimeolo)

02/03/1990
MEN TOADC (numero) OfoElo emsso, UT

98368086 I SESP I PR
C.Pnny-ew

081.391.009-94
EMANCWADO Pak Jarm.) or ernanClIaLa0 - somente no caso de ,meacM

XXX
DOMCILIADO NA (LOGRADOURO - rua ao e:0

RUA FERNANDO FRANCISCO MORALES
NJMERC

758
COMPLEMENTO

DESTAKINGRESSOS
GMAIL COM

BNIMDIS F KU 0 10EP

CENTRO 87555-000
CODMO DO MUNMWM (Uso da ;Jnta Commi.1;

- São Jorge do Patrocínio

modc)I'ío
S5o Jorge Co Patrocínio

UI

PR

"fedora, sob as penas da
empresário e requer:

lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possuí outro registro de

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX
1

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
002 - ALTERAÇÃO

CONGO E DESCRIÇÃO DO ATO
XXX

CODIGO E DESCRIÇÃO DO
021(11- ALTERACAO DE DADOS

EVENTO
(EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CODIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXX

NOME EMPRESARIAL

J. L. A. PORTEL - ME
LOGRADOURO fma.e, PIO

RUA FRENANDO FRANCISCO MORALES
NuMEk0

758
.,.1PLFMENTL
XXX

EWRROMISTRITO

CENTRO
CEP

87555-000
000100 DO MUNICIPIO (so Ca ¡onto Commie!)

006648- Sao Jorge do Patrocínio
MuNiC PM UI PAIS

São Jorge do Patrocínio I PR I BRASIL
CORREIO ELETRÓNIC0 (E-t-',NU

notvendaseigmall.com
VALOR DO CAPITAL - RS

10.000,00
VALOR DO CAPO-Al - Ipor extenw
dez mil reais

COMO DE ArivIDADE ECONÓMICA
((NNE f ,sLal)

Ao Pr nopal

li 
4dade
9001902 

A,,,,oaoe SerusIOsa

4321500, 4322301, 4330404,
4399102. 4742300, 4751201,
4753900, 4761003, 47139005,
4789099, 5812. i 45,813100,
5920100,6921' •'7b 0400,
7312200, 73190 r • 1.464.04

Descocao do Objeto

CONFECÇÃO DE INGRESSOS AVULSOS E VENDAS E VALIDAÇÃO ONLINE, ORGANIZAÇÕES DE
EVENTOS, PROPAGANDAS MÓVEIS, INFORMAÇOES E DIVULGAÇÕES DE SOM E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÕES, PALCOS, TELÕES CONVENCIONAL E LED PARA SHOWS.
ARQUIBANCADAS, TENDAS, ARENAS, CURRAIS E BRETES MOVEL PARA RODEIÓ, SANITARIOS
QUIMICOS E MOVEL. SHOWS ARTISTICOS EM GERAL. GERADOR DE ENERGIA ELETRICA.
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. SEGURANÇA PRIVADA E DESARMADA. PORTEIRO, COPEIRO.

, mt, FF' MOO DAS AMID ES

16/09/2013
NUMERO LE IS,SCRICAC NO CNE1

18.836.419/0001-43
TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE WA DE
OUTRA OF MIRE ANTERIOR
XXX

UF USO DA (UNI A COMERCIAL
OEPEACENTE DE 1 - SIMmgoW2Aao
GOvERNAMErirk. 3- NÃO

DATA ASSINAT UR A

18/07/2016
SNP TURA DO EMPREW10 

N1 
• 

2. X- i.41.,i cr'...,,,-,.., 4 4.2„,„ Ki-Lak
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE AUTENTICAÇÃO

Il lI II II II II II IIII II II II II
PR1160000321657

PARA USO EXCLUSIVO DA JU

(UNTA COMERCIAL
DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/09/2016 09:38 SOB N" 20164734970.
PROTOCOLO: 164734970 DE 22/09/2016. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601909924. EIRE: 41107496252.
J. L. A. PORTEL - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAI

CURITIBA, 23/09/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1006 de 1732
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JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ I

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/09/2016 09:38 SOB N 20164734970.

PROTOCOLO: 164734970 DE 22/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

11601909924. NIRE: 41107496252.
J. L. A. PORTEL - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAI

CURITIBA, 23/09/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portaisÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1007 de 1732



' Ministério do Desenvolvimento, Indüstria e Comercio Exterior
Secretaria de Comerdio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comercio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1 1

NUMERO DE IDENT FICAÇA0 DO REGISTRO DE EVPRESA - NIRE DA SEDE

XXXXXXXXXXXXX

NIRE DA FILIAL (preencher 000rmoIe on ato relerenle filial)

XXXXXXXXXXXXX
NOME DO ENCPRESARIO completo,( sem abreviaturas)

JHON LENON ARDUIM PORTEL

NACIONALIDADE

BRASILEIRA

--ESTADO CIVIL

SOLTEIRO
SEXO

M L'1 F II
REGIME DE BENS(se casado)

xxxxxxxxxxxxx
FILHO DE (pm) (Mae)
GREGINALDO FERREIRA PORTEL I LUCINEIA ARDUIM

NASCIDO EM (data de nascimento)

02/03/1990

IDENTIDADE Inorner01

9.836.808-6

Orgao errussor

I SESP

UF

I PR

ICPEInumero)

I 081.391.009-94 f
EMANCIPADO POR !forma de emancipação • Scfnente no cast, de menor)

XXX XX XX X X XX XX
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO. rua, am, etc)

RUA FERNANDO FRANCISCO MORALES

NUMERO

758
COMPLEMENTO

CASA

BAIRROGISTRITO

CENTRO

CEF

87.555-000

C GO DO MUNICIPIC (Uso da
junta Comerail)
6648

MUNICIPIO

SÃO JORGE DO PATROCINIO

LA'

I PR

i
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui

registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO PARANAi tro
IGO DO ATO

i
080

DESCRIÇÃO DO ATO
INSCRIÇÃO

CODIGO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx

DESCRICAO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX

CODIGO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXX X XXXX

COOR30 DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL

J. L. A. PORTEL

LOGRADOURO froAev. etc)

RUA FERNANDO FRANCISCO MORALES

NUMERO

758
COMPLEMENTO

xxxxxxxxxxxxx

BARRO DISTRITO

CENTRO

CEP ..

87.555-000

-CODIGO DO MUNICIPIO
iUso da junta Ccrneraart
6648

MUNICIPIO UF PAIS

SAO JORGE DO PATROCÍNIO I PR I BRASIL

CORREIO ELETRONICO1E-MAILI

notvendasftgmail.com
VALOR DO CAPITAL- RS

10.000,00

VALOR DO CAPITAL. (Po, ext.,...)

DEZ MIL REAIS

CODGO DE ATIVIDADE
ECONOMICA

(criael

Atividade Princtpal

8230001

At.vidade seconder.

739099

xxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONFECÇÃO DE INGRESSOS AVULSOS E VENDAS E VALIDAÇÃO ONLINE, ORGANIZAÇÕES DE
EVENTOS, PROPAGANDAS MÓVEL, INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE SOM E LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE SOM. ILUMINAÇÕES, PALCOS TELÕES CONVENCIONAL E LED PARA SHOWS,

ARQUIBANCADAS, TENDAS, ARENAS, CURRAIS E BRETES MÓVEL PARA RODEIO, SANITÁRIOS
QUÍMICOS MÓVEL, SHOWS ARTÍSTICOS EM GERAL GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
BRIGA DISTA DE INCÊNDIO PARA FESTAS E MAO DE OBRAS NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA OE INICIO OAS ATIVIDADES

16/09/2013

NUMERO DE INSCRICAO NO cNPJ

xxxxxxxxxxxxx

TRANSFERENCIA DE SEDE Ou DE FILIAL DE OUTRA UF
NIRE ANTERIOR

xxxxxxxxxxxxx lxx

UF USO DA JUNTA ^-0mFROIA.L

OEPENDENTE DEAuToRizAÇA0 ri 1-6'M
GOVERNAMENTAL 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO ou o representante/assistente,oereotel
-),1"1\,,_

DATA DA ASSINATURA

29/08/2013

ASSINATURA DO RESARIO .

i,"
1-k

PARA USO EXCLUSIVO DA.J6TA OMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

f i IL

AUTENTICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL tio PARANA

F AGENCIA REGIONAL DE UMUARAMA ,
CERTIFICO 0 REGISTRO EM . • . _-• ' • ., 3

/7 •
el CV1 ei It0; .powstocNuarriO3,5411.351,017.74,9D€.E2

052/2 09/2013
ItG

ii 2/SET. 2013
/

1,400.83 --
--k-E-. OR SEBASTIA0 MOTTA

SECRETARIO GERAL

----

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1008 de 1732



listério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comercio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilm° Sr Presidente da JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

O Empresário, J. L. A. PORTEL estabelecido na RUA FERNANDO FRANCISCO MORALES n° 758,
. CENTRO. CEP: 87.555-000, SAO JORGE DO PATROCÍNIO, PR. requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA. nos termos da Lei Complementar n° 123. de 14/12/2006.

•

Código do Ato: 315

Descrição do Ato MICROEMPRESA

SAO JORGE DO PATROCÍNIO, 29 de Agosto de 2013 

Assinatura :  

*me do Empresário: JHON LENON ARDUIM PORTEL

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM  O SET.013

UJeCVkiko
RG 1.400,839*

REtAit R

1 JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE UMUARAMA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/09/2013
SOB NUMERO 20135135125
Protocolo: 13/513512-5. DE 02/09/2013

SEBASTIÃO MOITA
SECRETARIO GFRAL

I to •••••••• ••••••• •••• •• •

PR1201304633024

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1009 de 1732



' 

-SECRETARIA DA MICRO EAPEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRA -

JUNTA COMERCIALDO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes

Ild Uald 4.10 I.Act VAFGUilyIRS,

Nome Empresarial
ALCATEIA SEGURANÇA - EIREL1 - ME

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL  DE RESPONSABILIDADE LTDA

i Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 6 0056870-2

CNPJ

18.836.419/0001-43

Data de Arquivamento do Data de Inicio
Ato Constitutivo de Atividade

02/09/2013 16/09/2013

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)

RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, 429-SALA 02, CENTRO, SÃO JORGE DO PATROCiN10, PR, 87.555-000

Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, ARMADA E DESARMADA, E MONITORAMENTO DE

SISTEMAS. 

Capital: R$ 110.000,00
(CENTO E DEZ MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$ 110.000,00
(CENTO E DEZ MIL REAIS)

Microem presa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

Indeterminado

Inicio do Término do
Titular Administrador Mandato MandatoNome/CPF
JHON LENON ARDUIM PORTEL Sim 16/09/2013 XXXXXXXXXX

081.391.009-94

Ultimo Arquivamento

Data: 15/05/2018 Número: 20182208060
Situação

REGISTRO ATIVO

Ato: BALANCO Status  -

Evento (s): BALANCO XXXXXXXXXXXXXXXXXX

111111

19/025331

III I 1

2

0 1 1

MARINGÁ - PR, 08 de janeiro de 2019

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1010 de 1732



•

•

-?. REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NOMERO DE INSCRIÇAO
18.836.419/0001-43
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/09/2013

NOME EMPRESARIAL
ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ALCATEIA SEGURANCA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R JOSE HERMINIO VISCONCINI

NUMERO
429

COMPLEMENTO
SALA 02

CEP
87.555-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO JORGE DO PATROCINIO

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DESTAKINGRESSOS@GMAIL.COM

TELEFONE
(44) 9117-7139

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
.*...

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/09/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 30/11/2018 ás 10:57:02 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1
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•

•

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI
CNPJ: 18.836.419/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com bas-via Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:15:17 do c)al 9/10/2018/hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2019.
Código de controle da certidão: 66A1.8B80.E865.86D4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018996907-87

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.836.419/0001-43
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/03/2019 /Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Internet Ptiblica (06/11/2018 11:23:06)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCINIO
P I

ler 

- PARANÁ-
‘4. it Av. Carlos Spinhol, 164. CX. Postal 01. CEP 87.555-000. CNPJ 77.87(1.475/0001-63

4r• Fone/Fax (44) 3634-8000- Site: www,sjpatrocinio.pr.gor. hr

CERTIDÃO NEGATIVA N°.

CONTRIBUINTE: ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 18.836.419/0001-43

ENDEREÇO: RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO JORGE DO PATROCI
REQUERENTE: jhon
FINALIDADE: Regularidade iscal
VALIDADE: 14/02/2019

24 / 2019

N°

CERTIFICAMOS, conforme requerido que até a presente data, NÃO CONSTA DÉBITO com referência
As RECEITAS DIVERSAS MUNICIPAIS E DIVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE com a localização e caracte-
rísticas acima descritas.
Ressalvado o direito de a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL cobrar dividas posteriormente apuradas,
mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

SAO JORGE DO PATROCÍNIO-PR,15/01/2019

Departamento de Receitas e Cadastro
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 414185339414185

Certidão emitida com base nas seguintes normas:
CTN - Código Tributário Nacional (Lei n' 5.172, de 25/10/1966).
CTM - Código Tributário Municipal (Lei n' 076, de 31/12 /1984).
Emitida em:
Válida ate 60 (sessenta) dias, contados da data de emissão (sem emendas e/ou rasuras).
Certidão emitida gratuitamente.

Av. Carlos Spanhol, 164 Centro
44 3634.8000 - CEP:87555-000

C NPJ: 77.870.475/0001-63
pmsjp@sjpatrocinio.pr.gov.br
SOMME DO PATROCÍNIO-
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•

•

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONOM1CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18836419/0001-43
Razão Social: ALCATEIA SEGURANCA EIRELI ME
Nome Fantasia:ALcATEIA SEGURANCA
Endereço: AV JOSE HERMINIO VISCONCINI 429 429 SALA 2 / CENTRO / SAO

JORGE DO PATROCINIO / PR / 87555-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/12/2018 a 29/01/2019/

Certificação Número: 2018123101382578963414

Informação obtida em 12/01/2019, ás 12:27:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Página i de

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 18.836.419/0001-43

Certidão n': 161674618/2018
Expedição: 06/11/2018, 's 11:27:32
Validade: 04/05/2019/ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n°

18.836.419/0001-43, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

vl)
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REKBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE ALTÔNIA, PR
DISTRIBUIDOR E ANEXOS

RUA OLAVO BILAC. 636 - CENTRO
ALTONIA/PR - 87550600

TITULAR
MARCOS MARCOS LOURENÇO MEIRELES

JURAMENTADO
CARLA CAROLINE MACIEL DE SOUZA

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada que revendo os livros e arquivos• de distribuição CÍVEL (Falência) sob minha guarda neste cartório. verifiquei NÃOCONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI
CNPJ 18.836.419/0001-43, no período compreendido desde 977, data deinstalação deste cartório, ate a presente data

1111111

•

1111111111111111 II III
ALTONINP

Ill Milli
8 de Janeiro d 119

ENÇO MEIRELES

29,93
00C1/0001

II

0 \-P,EITO DA COMARZi?-e../0 Estado do Parana

Marcos Lourenço Meireles

*4' rie orstrimis4,, ft
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o
O TABELIONATO DE NOTAS Sheila Rheinheimer

An Rio Grande do Norte, 2138 - Centro- CEP 87705-010 Tabeliã
, Paranavai - PR - Fones: 443423-1932 44-3423-1702

• •

,i <I/
4:4"r;fere esta fotocópia com o ori nal que me foi

apresentado.****— ****** °

Exclusivo pate ... •Em Testemunho LC-)  ) daTabelionato de N

Autenticação de Ci. .. Nerdade.******.**********,****

FPM10740 ....! cristiane Talarico - Escrevente. Dou fé. Paranavaí-PR,

... .15 de Janeiro de 2019.'**************************************

•

•
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REK!BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE ALTÔNIA, PR
DiSTRIBUIDOR E ANEXOS

RUA OLAVO BILAC 636 - CENTRO
ALTONIA/PR - 87550000

TITULAR
MARCOS LOURENQO MEIRELES

JURAMENTADO
CARLA CAROLINE MACIEL DE SOUZA

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revdndp.os livros e arquivosde distribuição CiVEL (Concordata) sob minha guarda nestd cartOrio, verifiquei NÃO

. ,
CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI
CNPJ 18 836.419/0001-43, no periodo compreendid• sesde 15/ /1977, data deinstalação deste cartório, ate a presente data.

II

•

1111111111L11.1!1N11111lc; . III111111111111d"° 111111R. 08 de Jan2, 019

MARCO 0 ENCO MEIRELES Marcos  Lourenço metres e s

coopmaR-riz--46

\Q.
g"t uigiuth.ldor 00'"e
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o

Le 1322t tie's.
• '

FUN
i&ffère esta fotocõpia com o orig al
presentado.*****'*******

Tabelonato
Exclusivo para •Em Testemunho L  ) da

AnienticaOode Cápia verdade.*****************.
FP1110741 Talarico - Escrevente. Dcr6 fé. Paranavaí-PR,

de janeiro de 2019.'-**********************`**********'****
f;1
tit

3° TABELIO NATO DE NOTAS Sheila Rheinheimer• oe A'rio Grande do Norte, 2138. Centro - CEP 87705-010 Tabeliãaval - PR - Fones 44-3423-1032 I 44-3423-1702

***

que me foi
**,**********,

4******************

•
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Livro: 0003 Folha: 0001
LIVRO BALANÇO

TERMO DE ABERTURA

Contim este livro ar. 0003, 0010 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao ar.

0010 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo

descrito:

Nome da Empresa  : ALCATEIA SEGL1RANCA - EIRELI - ME

Endereço  : Rua FERNANDO FRANCISCO MORALES. 758

Complemento • SALA 02

Cidade  : Sao Jorge do Patrochno

CEP  : 87.555-000

Bairro • CENTRO

Estado - PR

Registrado na Junta Comercial  : 41600568702

Data do Registro   : 30/05/2017

Inscrição Estadual   : ISENTO

Inscrição Municipal  00066430

CNN  :18.836.419/0001-43

Encerramento Exercício Social : 31/1212017

São Jorge do Patrocínio (PRI, 1 de janeiro de 2017

.sr 1 1. '•
!HON LENON ARDUIM PORTEL

Sócio
CPF: 081.391.009-94

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA '

fA_C 
JULIANA ARTUZZIOLIMPIO

CRC: 1-PR-07376610-5 - Contador
CPF: 047.787.609-99

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/05/2018 14:28 SOB N° 20182208060.
PROTOCOLO: 182208060 DE 15/05/2018 CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801849034. NIRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 15/05/2 018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaçãoÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1021 de 1732



ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME
CNRI 18.836.419/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reels (RS)

Ativo

Livro: 0003 Folha: 0002
Período: 31/12/2017

Circulante

Disponível

297.797,99

297.797,99

Bens Numerarios 294 659,50

Caixa 294 659,50

AphcacOesdeLiquidezImediata 3 138,49

Banco do Brasil s/a 3.138,49

Realizavel a Longo Prazo 20 000,00

Imobilizado 20000,00

Bens em Operacao 20000,00
Veiculos 20 000,00

TOTAL DO ATIVO 317.797,99

ON LENON ARDUIM PORTEL
Sócio

CPF 081.391.009-94

miramon ,
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

o
ADLIANA ARTUZZI OLIMPI
CRC 1 -PR-073766/0-5 - Contador

CPF. 047.787 609-99

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/05/2018 14:28 SOB N° 20182208060.
PROTOCOLO: 182208060 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801849034. NIRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 15/05/2018
www_empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaçãoÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1022 de 1732



ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME
CNPJ. 18.836 41910001-43

Circulante

Obrigações Tributárias

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

Impostos e Contribuições a Recolher
Simples a Recolher

• Obrigações Trabalhistas e Prividencianas

Obrigações corn o Pessoal
PTO Labore a Pagar

Obrigações Previdenciarias
Inss a Recolher

Patrimanuo Liquido

Capital Social

Capital Subscrito
Capital Social

Lucros ou Prejulzos Acumulados

LucrosouPrejuizosAcumultWos
Lucros Acumulados

411 TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E PASSIVO

ON LENON ARDUIM PORTEL
Sócio

CPF 081.391 009-94

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

Passivo

Livro: 0003 Folha. 0003
Perlodo: 31/12/2017

. 7 r
utt rot),X,

LIANA ARTUZZI OLÍMPIO
CRC: 1-PR-073766/0-5 - Contador

CPF: 047.787.609-99

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/05/2 018 14:28 SOB N° 20182208060.
PROTOCOLO: 182208060 DE 15/05/2018 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801849034. HIRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 15/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

7705,78

6.670,38

6.670,38
6670,38

1 035,40

833,93
833,93

201,47
201,47

310.092,21

110.000,00

110 000,00
110.000,00

200.092,21

200.092,21
200.092,21

317.797,99

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaçãoÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1023 de 1732



ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME
CNP.I' 18 836.419/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (RS)

Livro 0003 Folha 0004
Period°. 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Prestaçáo de Serviços a Vista

(-) DEDUÇCIES DA RECEITA BRITA

211.713.06
211 713,06

(8.214.00)

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS (8.214,00)

(-) Simples Nacional (8.214,00)

(t=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 203.499,06

(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SER'VICOS (37444,93)
Salários c Ordenados (14 718,60 )
130 Salário (1226,55)
Ferias (1 635,40)
Fgts (1971,24)
Aluguel (18000,00)
Telecomunicaçtles (93,14)

LUCRO BRUTO 165.854,13

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS

(19.884,02)

(17 980,70 )
Pre, Lahore (11.244,00)
Impostos e Taxas (5 224,70 )
Internet (I 512,00)

DESPESAS FINANCEIRAS (1 903,32)
Despesas Bancárias Diversas (I 780,00 )
Juros e. Multa sobre Impostos (12332)

(-) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 145.970,11

RESULTADO ANTES DA CS E IR 145.970,11

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 145.970,11

1,7 ziatol

ION LENON ARDUINI PORT EL
Sócio

CPF 081 391 009-94

11111011174.1111111
JUNTA COME RC. ••

DO PARANA

•C- • t r 
"JULIANA ARTUZZI ()LIMPID
CRC I-PR-073766/0-5 - Contador

CPF. 047.787 609-99

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/05/2018 14:28 SOB N° 20182208060.
PROTOCOLO: 182208060 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801849034. RISE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 15/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovaçâo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificagaoÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1024 de 1732



ALCATEIA SEGLRANCA - EIREL1- ME
CNP.P 18 836419/0001-43

Livro 0003 Folha: 0005
Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DE

Descriçlo da Conta ContAbil

LUCROS OU PREJUiZOS ACUMULADOS
Valores expressos em Reais (R$)

SALDO INICIAL EM 01/01/2017 154.122,10

Capital Social (100.000,00)

Lilacs do Exermcio 145.970,11

SALDO FINAL EM 31/12/2017 200.092,21

144411

fiON LENON ARDUIM PORTEL
Sócio

CPF: 081.391 009-94

.41".

INMAN=IJUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ 

A -
L.,»I.A1?

ULIANA ARTUZZI OLIMPIO .
CRC: 1-PR-073766/0-5 - Contador

CPF: 047.787.609-99

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/05/2018 14:28 SOB N° 20182208060.
PROTOCOLO: 182208060 DE 15/05/2018. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801849034. MIRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 15/05/2 018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaçãoÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1025 de 1732



ALCATEIA SEG(RANCA - ElkELI - ME - Matrie

CNPJ: 18.836.419/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (RS)

Lino 0003 Folha: 0006

Peciodo: 01/0112017 a 31/12/2017

DMPL - Fiscal

Histórico

Capital Luc ros/Prejuizm Acumulados

TotalCapital Social Lucro Acumulado

Saldo em 31/12/2016 10.000,00 1.54.122,10 164122,10

Aumento de Capital em 100 000,00 (100.000,00) 0.00

Lucy) Liquido do Exercicio 0,00 145970,11 145.970,11

Saldo em 31/12/2017 110.000,00 200.092,21 310.092,21

•

•

AIBONll:,_,,,s,a.A461.0 (1;6
I.F.NON ARD4 UM PORTE.

Socio

CPF: 081.391.009-94

111.111174.1.111.1JUNTA COMERCIALDO PARANA 

?; :1_111 ;te 
'kJ JULIANA ARTUZZI °LIMPID

CRC: I-PR-073766/0-5 - Contador

CPF. 047.787.609-99

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/05/2018 14:28 SOB N 20182208060.
PROTOCOLO: 182208060 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801849034. 1/IRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - NE

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 15/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovaqAo de sua autenticidade nos respectivos partais.
Informando seus respectivos códigos de verificag5o

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1026 de 1732



ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME
CNPJ .18.83641S/000l-43

DENIONSTRACÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressas em Reais (RS)

Livro 0003 Folha: 0007
Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

•

I - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercicio/perlodo

Ajustes ao Resultado (Receitas/Despesas)

Variagbes nos ativos e passivos

Aumento (Reducao) nos Impostos a Recolher

Aumento (Redui;3o)Ohrigaçaes frabalhistas e Previdenciarias

= Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento (Reducao) de Ativos/Passivos

Aumento (Reducdo) de Imobilizado

( = ) Fluxo de Caixa gerado pelas Ain Wades de Investimento

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(= ) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Financiamento

4 - Aumento (Reduçllo) nas disponibilidades (1+/- 2+/- 3 )

5 - Disponibilidades no inicio do período

6 - Disponibilidades no final do período (4+1-5)

A„L, Cdh,n,
ON LENON ARDUIM PORTE'.

&km
CPF 081 391 009-94

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA 

JULIANA ARTUZZI OLIMPIO
CRC I -PR-073766/0-5 - Contador

CPF: 047 787609-99

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/05/2 018 14:28 SOB N° 20182208060.
PROTOCOLO: 182208060 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801849034. NIRE: 41600568702.
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 15/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

145.970,11

0,00

2.551,62

1.516,22

1.035,40

148.521,73

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0.00

128.521,73

169.276,26

297.797,99

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 'a comprovaogo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaq5oÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1027 de 1732



ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME
CNP.P 18.836.419/0001-43

DEMONSTRATIVO DOS INDICES
Valores expressos em Reais (RS)

Livro: 0003 Folha 0008
Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

Liquidez Imediata

297.797.99

7 705,78
v-• RS 38,65

Demonstra a disponibilidade em RS para cada RS 1.00 de divida a curto prazo Observa-se porem que estamos considerando valores disponive s no
momento para saldar dividas venciveis em at 365 dias.

OL iquiclei Corrente

297 797,99

7.705,78
= RS 38,65

Conclue-se que a empresa dispõe de RS 38,65 conversivcis cm curto prazo em dinheiro, para cada RS 1,00 de dividas a curto prazo.

Solvencia Octal

317.797,99

7.705,78
= R541,24

Observamos neste indice que a empresa possui R$ 41,24 para saldar cada RS 1.00 de suas dividas venciveis a curto e longo prazo.

•
A.942, 

HON LENON ARDUIM PORTEL
SÓcio

CPF 081 391.009-94

IIIIMMAMMIIIM
, JUNTA COMERCIALDO PARANÁ

JULIANA ARTUZZI OLIMPIO
CRC: I-PR-073766/0-5 -Contador

CPF 047,787.609-99

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/05/2018 1428 SOB N 20182208060.
PROTOCOLO: 182208060 DE 15/05/2018 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801849034. NIRE: 41600568702_
ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA -GERAL

CURITIBA, 15/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.hr

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaçãoÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1028 de 1732
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ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME
CNPJ: 18.836.419/0001-43

NOTAS EXPLICATIVAS

Livro: 0003 Folha: 0009
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME cadastrada no CNPJ sob. o número 18.836.419/0001-43 constituída em 02/09(2013. com seu Ato

Constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Parana, sob. n" 41600568702 cm 30/05/2017 tributada pelo regime do

Simpks Nacional e ramo dc Atividade de Vigiláncia e Segurança Privada. Estando csta. sediada no municipio de S5o Jorge do Patrocínio-PR. na

Rua JOSE DERMINIO VISCONCINI. SAIA 02 N°429. CENTRO. CEP: 87.555-000.

As demonstrações contábeis encerradas cm 31 dc dezembro de 2017. aqui compreendidas: balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do

Exercício (DAL!. Ikmonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA). Demonstração das Mutações do Patrimônio liquido (DMPL).

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) c Demonstrativo dos Indices, elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos conceitos da Legislação

Comercial. Lei 10.406/2002. as demais lecislações aplicáveis e aos princípios contabeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de

competência. que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluidas na apuração dos resultados dos periodos ern que ocorrerem, sempre

simultaneamente se correlacionarem, independentemente dc recebimento ou pagamento. As principais praticas contábeis na elaboração das
demonstrações contábeis levam em conta a.s caracterfslicas qualitativas e quantitativas con forme determina a NBC TG 1000: comprcensibilidade,
competência. relevincia, materialidade. conflabilidade, primazia da essência sobre 3 forma, prudência, integridade, comparabilidade e
tempestividade. estando assim alinhados com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo internacional Accounting Standards (iasb)
adequados pelo Comité de Pronunciamento Contábeis (CPC) c aprovados pal° Conselho Federal dc Contabilidade para pequenas e medias
empresas.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. Assim us ativus, os passivos e os resultados
apresentados nas demonstrações contábeis mesmc quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no
Brasil, c convertidos para reais. de acordo com as taxas dc cambio da moeda local. Os eventuais ganhos c perdas resultantes do processo de
conversão são trans kridos para o resultado do período atendendo ao regime de compctencia.

A empresa expressa que a elaboraçao e apresentação das demonstrações contábeis estão am conformidade com o NBC TG 1000 contabilidade
para pequenas e medias empresas, expedida pelo conselho federal de contabilidade através da resolução 1255/2009. A administração da empresa
também procedeu ao exame conceitual e conclui que a empresa não possui prestação dc contas e assim encontra-se apta ii exercer a faculdade
pela aplicação do previsto na contabilidade para pequenas c medias empresas.

Em 30/05/2017 empresa transformou-se cm EIRELL assim houve o aumento de Capital Social em RS 100.000,00 e alterando o NIRE de
41107496252 para 41600568702. conforme alteração devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o número
20172206529, código de veriticação: 11701993038. Dessa forma, o capital social da Empresa, nesta data, totalmente integralizado com lucro
acumulado, atingiu o montante de RS 110.000.00.

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2017 e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram
elaboradas c apresentadas em conformidade cort a legislação societiria, conforme a lei N°10406/2002 e demais legislações aplicáveis, os
pronunciamentos técnicos. orientações e interpretações emitidas pelo comité de pronunciamento contábil (CPC), pelas normas brasileiras de
contabilidade expedidas pelo conselho federal de contabilidade. especialmente NBC TG 1000.

A classificação das contas é realizada corn base no que determina o pronunciamento técnico PME - Pequenas c Medias Empresas. sendo
classificados como circulante quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da
entidade; b) o ativo for emitido essencialmente corn a finalidade dc negociação, el espera realizar o ativo no período de ate doze meses da data
das demonstrações contabeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de cai X3.
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Livro: 0003 Folha: 0010
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LIVRO BALANÇO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro nr. 0003. 0010 folhas. numeradas eletronicamente e seguidamente do or. 0001 ao or.

0010 e servirá para os lançamentos das operações próprias dc estabeleei mento do contribuinte abaixo

descrito:

Nome da Empresa  ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME

Endereço • Rua JOSE RERMINIO V ISCONCINI, 429

Complemento • SALA 02

Cidade   • So Jorge do Patrocinio

CEP  87.555-000

Bairro • CENTRO

Estado PR

Registrado na Junta Comercial  : 41600568702

Data do Registro  • 30/05/2017

Inscrição Estadual  :ISENTO

Inscrição Municipal  • 00066430

CNPJ  : 18.836.419/0001-43

Slio Jorge do Patrocinio (PR), 31 de dezembro de 2017
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ALCATEIA SEGURANÇA

ALCATEIA SEGURAÇA ELRELI - ME
Rua José Herminio Visconcini, 429 — sala 02, Centro
São Jorge do Patrocínio-PR — CEP 87.555-000
Fone: 1441 3634.1693 1441 99117-7139
CNPJ: 18.836.419/0001-43
e-mail: segurancaalcateia@gmail.com 

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Prezados Senhores:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.
Esses indices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações
contábeis apresentadas.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais Índice
(297.797,99) /

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + PNC) (7.705,78) 38,65

(297.797,99) /
Liquidez Corrente LC = AC / PC (7.705,78) 38,65

(317.797,99) /
Solvência Geral SG = (AT)! (PC + PNC) 7.705,78) 41,24

• Onde:
• AC - Ativo Circulante;
• PC - Passivo Circulante;
• AT - Ativo Total;
• RLP - Realizável a Longo Prazo;
• PNC — Passivo não Circulante.

1../1
JHO LENON ARDUIM PORTEL

Socio
CPF 081.391.009-94

São Jorge do Patrocínio-PR, 16 de janeiro de 2019.

JU1AANA ARTUZZI O OIMPIO
CRC: 1-PR-073766/0-5 Contador

CPF 047.787.609-99
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ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836.419/0001- 43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

E-mail — DESTAKINGRESSOS@GMAILCOM
Av. Jose Herminio Visconcini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — SAO Jorge do patrocínio — Pr.

Pregão Presencial n° 01/2019 59

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa ALCATEIA SEGURANÇA EIRELE — ME , pessoa
jurídica de direito privado, com sede no município de SAO JORGE DO
PATROCINIO — PR, RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, 429 SALA 02

• 
- 87555-000, devidamente inscrita no cadastro nacional das pessoas jurídicas do
ministério da fazenda (CNPJ/MF) SOB 0 N° 18.836.419/0001-43, possui os
seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/ Empresa Vigência do Contrato Valor Total do Contrato
Acabamentos Duhoracio ltda-Me 10/03/2015 a 10/09/2018 R$ 228.000,00
Hieros indústria do vestuário ltda 10/03/2015 a 10/09/2018 R$ 250.800,00
Datamax Serviços 05/03/2018 em execução R$ 216.000,00
COHAB-LONDRINA 13/07/2018 em execução R$ 100.000,00

Valor total dos contratos R$ 782.800,00 (Setecentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais)
*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja. executado.

Acabamentos Duhoracio ltda-Me
Enderenço: ay. rio branco ,113,sala industrial,Cep: 87.540.000, .Perola-PR

41, Hieros indústria do vestuário ltda
Enderenço: Rua Claudio Zeferino Furtado,n 73, Perola-PR

Datamax Serviços
Endereço: Rua Nelson Pereira Bicudo,973,centro da cidade de Esperança Nova-PR.

COHAB-LONDRINA Enderenço: Rua Pernambuco, n 1.002,Centro Londrina-PR.

Paranavaí, 16 janeiro de 2019

GUILHERME GUSTAVO DE SOUZA GALLO
CPF: 078.009.559-66

RG: 12.309.516-2
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HIEROS INDRUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
CNPJ: 15.356.316/0001-98 - R CLAUDIO ZEFERINO FURTADO, 73

TEL: (44) 3636-1059 - EMAIL: HIEROSVEST@GMAIL.COM
PÉROLA - PR CEP: 87540-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
c4-

ANA\i °

HIEROS INDRUSTRIA DO VESTUARIO LIDA, Situada na Rua Claudio Zeferino
Furtado, n° 73, Perola-PR, com CNPJ n° 15.356.316/0001-98, telefone (44) 3636-
1059, representada neste ato por seu Gerente Regional o senhor LEANDRO
FREITAS LOPES, inscrito no CPF. 072.406.399 — 40, RG.
10.187.093 — 6. ATESTA para os devidos fins que a empresa ALCATEIA
SEGURANÇA EIRELE-ME, CNPJ: 18.836.419/0001-43, executou serviços
SEGURANÇA PATRIMONIAL. período inicial 10/03/2015 até 10/09/2018 nas
nossas instalações na cidade de Perola-PR.

ESCALA DE TRABALHO

12x36 horas diurnas de 2' feira a domingo

12x36 horas noturnas de 2" feira a
Domingo

Total: 08 (oito) vigilantes.

N.° DE POSTOS

02

02

Total de vigilantes

04 Vigilantes

04 Vigilantes

Informamos ainda que, os serviços executados foram de forma satisfatória,
dentro dos prazos, qualidades e finalidades pré-estabelecidas atendendo a
todos os requisitos exigidos, não havendo em nossos arquivos, até a presente
data, nada que desabone a conduta da referida empresa, a qual atendeu as
normas e a execução do respectivo contrato.

Perola, 10 de setembro de 2018.

HIEROS INDRUSTRIA DO VESTUARIO
LEANDRO FREITAS LOPES

(Gerente Regional)
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ACABAMENTO DUHORACIO LTDA — ME
CNPJ: 12.605.351/0001-05 - AV RIO BRANCO, 113, SALA INDUSTR

TEL: (44) 3636-1059 — EMAIL: ADCABAMENTOS01@GMAILC
PÉROLA — PR CEP: 87540-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA NAV

DUHORACIO ACABAMENTOS LTDA - ME, Avenida Rio Branco, n° 113, Perola-
PR, com CNPJ n° 15.356.316/0001-98, telefone (44) 3636-1059, representada
neste ato por seu Gerente Regional o senhor LEANDRO FREITAS LOPES,
inscrito no CPF. 072.406.399 — 40, RG. 10.187.093 —6, ATESTA para
os devidos fins que a empresa ALCATEIA SEGURANÇA EIRELE-ME, CNPJ:
18,836.419/0001-43, executou serviços SEGURANÇA PATRIMONIAL, período
inicial 10/03/2015 até 10/09/2018 nas nossas instalações na cidade de Perola-PR.

ESCALA DE TRABALHO N DE POSTOS Total de vigilantes

12x36 horas diurnas de 2 feira a doming() 02 04 Vigilantes -I

12x36 horas noturnas de 2' feira a
Domingo

02 04 Vigilantes

Total: 08 (oito) vigilantes.

Informamos ainda que, os serviços executados foram de forma satisfatória,
dentro dos prazos, qualidades e finalidades pré-estabelecidas atendendo a
todos os requisitos exigidos, não havendo em nossos arquivos, até a presente
data, nada que desabone a conduta da referida empresa, a qual atendeu as

• normas e a execução do respectivo contrato.

Perola, 10 de setembro de 2018.

'11AS ---
Ot WAWA()

DUHORACIO ACABAMENTOS LTDA - ME
LEANDRO FREITAS LOPES

(Gerente Regional)

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1035 de 1732



Lei ¶3.22 d
`10

FU

to \\‘ ATO

Tabelionabã de
Exdusivo para

Autenticação de Copia
FPM10735

3° TABELIONATO DE NOTAS Sheila Rheinheimer
A. Rio Grande do Norte, 2138 -Centro - CEP 87705-010 Tabeliã
.aranavai • PR - Fones: 443423-1932 1 44-3423-1702

- • •

nfere` esta fotoccipia com o Of trial que me foi
..... ****************

...4•#m Testemunho L. ilk •,. _,._,)•e  ) da

'7,..'Irristiane Talarico - Escrevente 'oil fé. Paranavaí-PR,
.H.„1 5 de Janeiro de 2019..

SERVIÇO 'DETRITAL DE FLORIAN° ThAh nara OLIMIA C4MAiki. Y,L\TES

TIdIEUONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL thaatAt simmtknoti.

40 Selo K6..AZ.:10r8m.u6qHC., Controle! H2 to; Confrme

_ irm http llfunarpen cum br Reconheço por AUTENTICIDADE a

Irma de LEANDRO FREITAS LOPES "F.IAL904K-59499E-10*

ia 0070° Dou fé. Maringa, 1410112019 Entolumentos: R$8.41,

VRC 43,60), Selo Ealcão! RSO 80. Funrejus: R$2,10, ISS:

1150.17. Em Test° da Verdade.

Everson Mof'aes -StIva - Escrevente Juramentado GLi

o

(< $73

•44-, 

•re

•

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1036 de 1732



•

rid%
Qtel.)

DATAMAX SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 29.582.256/0001-36

R. NELSON PEREIRA BISCUDO, 973
ESPERANÇA NOVA - PR CEP: 87.545-000

EMAIL: .JATAMAXSERVICOSO)GMAILCOM
CONTATO- 44. 99173 8963.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.
A empresa DATAMAX SERVIÇOS - ME, pessoa jurídica de direito privado,
regularmente inscrita no CNN: 29.582.256/0001-36, com sede a Rua
Nelson Pereira Bicudo, 973, centro da cidade de Esperança Nova - Pr,
neste ato representada pelo seu sócio ALISSON JUNIOR DA SILVA
FREITAS CPF.083.760.059 - 60, ATESTA para os devidos fins, que
empresa ALCATEIA SEGURANCA EIRELE CNPJ.18.836.419/0001 - 43,
através do Contrato Administrativo 09/2018 presta serviços referente a
Seguranca Patrimonial com data inicial de 05/03/2018 e permanece ate
o presente momento com as características como descrito a seguir:

LSUALA DE TRABALHO

12x36 horas diurnas de 2a feira a domingo

IN.' DE POSTOS Total de vigilantes

1 2x36 horas noturnas de 2a feira a Domingo

02 04 Vigilantes

5x2 diurno - 8 horas de 2a 6a feira

02 04 Vigilantes

01 01 Vigilante

ATESTAMOS ainda que ate o presente momento não há nada
que desabone a conduta da empresa e seus respectivos
colaboradores na execução do contrato firmado.

Sem mais para o presente momento,

hARCELO ALES -Av. Srj, 3R,01
dou fe' a(s) fir() de: ,'6E771 -ALISSDN A. IOR DA SILVA J.FREITAS

ELHANCA; fai a impossibilida. 1natario cos ear na Servent .733, earasra , CN).
0268772

te;
liA  d-

farr.-,.AETANOREV t INDICADA 4LISSON JUNIOR DA SILVA FREITASIFUNARPEN V LO DIGITAL.NJdOk - t43if Và7 SOCIOesse seloI httP: idww.funaren .c.octr

Esperança Nova - Pr, 14/01/2019

DATAMAX SERVICOS
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COHAB  
• COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS E CAPACIDADE TÉCNICA

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD, pessoa jurídica de direito privado, regularmente
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 78.516.760/0001-15, com sede a Rua Pernambuco n9 1.002 - Centro, na cidade
de Londrina/PR, neste ato representada por seu Diretor Administrativo/Financeiro, ao final assinado,
ATESTA para os devidos fins, que a empresa ALCATEIA SEGURANÇA - EIRELI - ME, inscrita no CNP.I/MF n°
18.836.419/0001-43, através do Contrato Administrativo n° 08/2018, firmado ern 29 de junho de 2018, com
execução a partir do dia 13 de julho de 2018, prestou os serviços abaixo discriminados:

Discriminação

1) 01 (um) Posto de Serviço de Vigilância Patrimonial, sendo:
a) 12 (doze) horas desarmada, das 07:00 as 19:00 horas;
b) 12 (doze) horas armada, das 19:00 as 07:00 horas.
2) A carga horária de 24 (vinte e quatro) horas sera ininterrupta, todos os dias do mês, de Domingo a

Domingo, inclusive feriados, com disponibilização de 4 (quatro) funcionários com escala de 12 por 36
horas, na sede da COHAB-LD, situada na Rua Pernambuco, n9 1.002, Centro, Londrina/PR.

ATESTA, ainda, que até a presente data nada há que possa desabonar a conduta da empresa na execução do
Contrato Administrativo em referência.

E, por ser a expressão da verdade, firma o presente ATESTADO.

Londrina, 08 de janeiro de 2019.

IMILSON PINH I LES
Diretor Administr. o/Financeiro

Rua Pernambuco, 1.002 Centro CEP 86020-121 Londrina- PR Fone: (43) 3315-2233 Fax: (43)3315-2255
e-mail: cohabglondrina.pr.gov.br site: wwwliondrina.pr.gov.bricohabÍntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1038 de 1732



N°210. quarta-kirk 31 de outubro de 2018

ALVARÁ N' 5.923, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) 00ORDENADOR(A)-QERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
enluições que be são conferidas pelo art 20 da Lei 7.102/83,
regulanianada lo Decreto n° 89.056/83, atendendo a solicitação da

peite de acordo coin a decisão prolatada no Processo n°
2018186533 - DELESP/DREXISRPF/SP, resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento de
serviço eiginico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigihincia
Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste
Ahura no nail, concedido a empresa SAO PAULO TURISMO

SA, CliP.1 if 62002.886/0001-60 para atuar em São Paulo, coin
Certificado de Segurança if 2234/2018, expedido pelo
DREXISRTF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 5.962, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-QE DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso des
atribuiçães que the são conferidas pelo art 20 & Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto re 89.056/83, atendendo ii. solicitação da

41) parte inte,' , & acordo corn a decisão prolatada no Processo if
2018/61104 - DPEIGRA/PR, resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida

por 01(tan) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U.,

concedido i empresa ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME,
CNPJ re 18836.41910001-43, especializada on segurança privada,

na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar no Parana,

com Certificado de Segurança n° 2258/2018, expedido pelo
DREX/SRJPE.

•

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N° 5.966, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) 00ORDENADOR(A)-GER_AL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuiçães que lhe são conferidas pelo art 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto n° 89.056/83, atendendo à solicitação do
parte interessada, de acordo coin a decisão prolatada no Processo n°
2018/74629 - DELESP/DREX/SRPEPR, resolve.

DECLARAR revista a autonzaçao de funcionamento, válida

por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no aau.,

concedido à empresa VIGOR VIGILÂNCIA LIDA, CNPJ re
01.682.823/0001-07, especializada em segurança privada, os(s)
atividade(s) de Nigilancia Patrimonial, para atuar no Parana corn
Certificado de Segurança 2263/2018, expedido pelo
DRER/SIUPF.

Diário Oficial da União - Seção 1

DECLARAR revista a autorização de furxionamerto,

válida por 01(um) ano da data de publicação deer AtraSi no

aau., concedido à empresa BRINK'S SEGURANÇA E

TRANSPORTE DE VALORES LIDA-, CNN a° 60.860.08710196-

22, especializada em segurança privada, na(s) atividade(s) de
Vigilância Patrimonial, Transporte de Valores e Segurança Pessoal,

para atuar na Bahia com o(s) seguinte(s) Certificado(s) de

Segurança, expedido(s) pelo DRER/SRIPE: n° 2024/2018 (CNPJ if

60.860.087/0196-22) e n° 2375/2018 (CNN re 60.860.0810163-

64).

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 5.968, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que the são conferidas pelo art 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto rr° 89.056/83, atendendo à solicitação &
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo re
2018/74758 - DELESP/DREX/SFJPF/SP, resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida

por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no nau.,
concedido à empresa SETA SEGURANÇA EIRELI - EPP, CNN re
18.642.739/0001-62, especializada em segurança privada, na(s)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar em Mo Paulo, com
Certificado & Segurança if 2255/2018, expedido pelo
DREX/SEPE.

/ASV 1677-7042 43

cm segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial.

Escolta Armada e Segurança Pessoal, para atuar no Rio Grande do

Sul, com Certificado de Segurança n° =43(3018_ cepedido pelo

DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 6.161, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no too das
atribuições que lhe são conferidas pelo art 20 & Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto n° 89.056/83, atendendo à solicitação da

parte interessado, de acordo corn a decisão prolatada no Processo re
2018;86703 - DELESP/DREUSEPESP, resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamentu rib&

por 01(um) ano & data de publicação deste Alvará no D.O.U.,

concedida à empresa PLANSEVIG PLANEJAMENTO
SEGURANCA E VIGILÂNCIA LIDA, CNPJ n" 01.335.813/0001-

03, especializado on segurança privada, na(s) atividade(s) de
Vigilancia Patrimonial, Escolta Armada e Segurança Pessoal, para

atoar em Sio Paulo, coin Certificado de Segurança if 22.12/2018,

expedido pelo DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 6.214, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso dos

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 & Lei 7.102/83,

regulamentado pelo Decreto n° 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decide, prolatada no Processo if
2018/62959 - DELESP/DREX/SEPESP, resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento, valide

por (t1(um) ano da data de publicação deste Alvará no DOU.,
concedido à empresa DIP - TREZE LISTAS SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ n° 62.874.0940)01-85, especializada

em segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial e
Segurança Pessoal, pans attar ern São Paulo, com Certificado de

Segurança if 1865/2018, expedido pelo DREX/SIUPF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N° 6.218, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuiecs que lhe são conferidas pelo art 20 da Lei 7.102/83,

regulamentada pelo Decreto ie 89.056183, atendendo à solicitação da

parte interessada, de acordo cons a decisão prolatada no Processo if
2018/70677 - DPEIVE/SC, resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida

por 01(um) ano da dota de publicação deste Alvani no D.O.U.,

concedido à empresa MAZARI VIG1LANCIA SEGURANÇA LTDA.

CNN n° 04.273.147/0001-06, especializada em segiaança privada,
na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial e Escolta Armada, para

atuar em Santa Catarina, corn Certificado de Segurança n° 2364;2018,

expedido pelo DREX/SP/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 6.219, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 6.095, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAI. DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Deacto n° 89.056/83. atendendo à solicitação da

parte interessada, de acordo com a decide prolatada no Processo n°
2018/85510 - DELESEDRERJSRPFTES, resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento de
serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância
Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação &sit
Alvará no aau., concedida à empresa ARCELORMITTAL
BRASIL S/A, CNN n° 17.469.701/0104-82 para atuar no Espirito
Santo, core Certificado de Segurança re 2340/2018, expedido pelo
DREX/SRJPF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N° 6.144, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuições que the são conferidas pelo art 20 da Lei 7.102033,
regulamentada pelo Decreto n° 89.056/83, atendendo à solicitação
da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo n° 2018/60999 - DELESPDRER/SR/PF/BA, resolve:

Este docimiento pode sex verificado no endereço eletrônico haplAvvnizin.gov.br/autenticidade.html,

pelo código 05152018103100043

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 6.227, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-gERAL DE CONTROLE DE

SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das

atribuições que the são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamenta& pelo Decreto n° 89.056/83, atendendo à solicitação da

pane interessada, de acordo cons a decisão prolate& no Processo n"
2018/78498 - DELESP/DREX/SIUPF/PA, resolve:

CONCEDER autorização à empresa POLO SEGURANÇA
ESPECIALIZADA EIRELL CNPJ if 02.650.833/0001-23, sediado no

Para, para adquirir
Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
18 (dezoito) Annn,s de choque elétrico de lançamento de

dardos enognados
18 (dezoito) Espargidcres de agente quirnico lacrimogêneo

(CS on OC), de até 70g.
VALIDO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA

DATA DE PUBLICAÇÃO NO aau.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N° 6.228, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE

SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das

atnbutçôes que lhe sio contendas pelo art. 20 & Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto re 89.056/83, atendendo à solicitação do

parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo n°

2018/79593 - DELESPORMSR/PPRO, resolve:
DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida

por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará no DOU,

concedido á empresa FORTE PRINCIPE CENTRO DE FORM

AFERE DE VIGIL LIDA, CNN n° 08.473.422/0001-96,
especializada em segurança privada, na(s) atividade(s) de Curso de
Formação, pars atuar em Rondônia, cam Certificado de Segurança if
2168/2018, expedido pelo DREX/SRJPF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N° 6.229, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE

SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso &s
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto n' 89.056/83, atendendo á solicitação da

parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo n°

2018/79919 - DELESPOR_EXISR/PF/PA, resolve:
CONCEDER autorização á empresa POLO SEGURANÇA

ESPECIALIZADA DRELL CNPJ 02650.833/000l-23, sediado no

Para, para adquirir
Em estabelecimento comercial autorizado pelo &Onto:
1000 (uma mil) Munições calibre 38
VALID() POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA

DATA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 6.232, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo alt. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto r' 89.056/83, atendendo à solicitação da

parte interes.tc de acordo com a decisão prolatada no Processo n°

0(A) COORDENADOR(A)-BERAL DE CONTROLE DE 2018/80655 - DPF/SCS/RS, resolve:

SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida

atribuições que Die são conferidas pelo art 20 da Lei 7.102/83, por 01(um) ano da dota de publicação deste Alvará no DOU,

regulamentada pelo Decreto 89056/83, atendendo 1 solicitação da concedida á empresa AVS VIGILÂNCIA EIRELI ME, CNPJ n°

parte interessada, de acordo corn a decistio prolatada no Prui.....eo re 18.448.649/0001.35, especializada em segurança privada, 11a(s)

2018/72916 - DELESPIDREX /SEPEDE, resolve: atividade(s) de Vigilfincia Patrimonial, para atuar no Rio Grande do

DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida Sul, com Certificado de Segurança n° 2245/2018, expedido pelo

por °Wan) ano da dota de publicação deste Alvará no D.O.U., DREX'SR/PF.

concedido à empresa VIPPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LIDA, CNN n' 11.349.160/0001-67, especializada ern segurança

privada na(s) atividade(s) de Vigibincia Patrimonial, Escolta Armada

e Segurança Pessoal, para atuar no Distrito Federal, com Certificado

de Segurança expedido pelo DREX/SRJPF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARA. N° 6.224, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-QERAL DE CONTROL& DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuiçbm que Ihe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamerUaria pelo Decreto re 89.056,83, atendendo solicitação da
parte Micros...du, de acordo com a decisio prolatada no Processo n'
2018/76792ESP/DREX/SILPFRS, resolve:

DECLARAR revista a autorizasão de tuncionamento, vilida
01(um) ano da data de   *sic Ahura

concedida emmesapor EMBRASIL aPRESA BRASILERA DE
SEGURANÇA LTDA, CNN n' 02.426.907/0006-57, especializada

Documento assinado digitalmente confonne n' 2.2002 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves PÚblicas Brasileira -

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARA N° 6.243, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDaNADOR(A)-QERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuições que the são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto re 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte mteressada, do acordo corn a decisão prolatada no Processo n°
2018/14969- DPFLIVE/SC, resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida
por 01(um) ano da data de publicaCio deste Alvará no DOU.,
concedido à empresa VIP SEGURANÇA LIDA, CNPJ n°
03.954.025/0001-12, especializada em segurança privada, oa(!)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial e Escolta Annuda, para atuar

em Santa Catarina, corn Certificado de Segurança n' 2274/2018,
expedido pelo DREXJSR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLICIA FEDERAL

CGCSP — COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO E REGULARIDADE DE EMPRESA

Situação : ATIVA
CNPJ : 18836.419/0001-43
Razão Social : ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI - ME
Endereço: R JOSE HERMINIO VISCONCINI, 429
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO JORGE DO PATROCÍNIO
UF : PR
Atividade(s) Autorizada(s): VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Responsavel(is) :

JHON LENON ARDUIM PORTEL

07/11/2017

Empresa com Alvará de funcionamento válido: Alvará n° 5183, publicado no DOU em 05/10/2017, seçao 1, Página 55, válido até
05/10/2018.

•

Página 1 de 1
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•

ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836.419/0001- 43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

E-mail — DESTAKINGRESSOS@GMAILCOM
Av. Jose Herminio Visconcini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — São Jorge do patrocínio — Pr.

ANEXO IX

DECLARAÇÃO RELATIVA ik PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

ALCATEIA SEGURANÇA EIRELE - ME , pessoa jurídica de direito
privado, com sede no município de SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR,
RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, 429 SALA 02 - 87555-000,
devidamente inscrita no cadastro nacional das pessoas jurídicas do ministério da
fazenda (CNPJ/MF) SOB 0 N° 18.836.419/0001-43, neste ato representada por
JHON LENON ARDUIM PORTEL, brasileiro, solteiro, empresário. Portador
da cédula de identidade RG Na 9.836.808-6/SSP-PR, e do CPF N° 081.391.009-
94, residente e domiciliado em Sao Jorge do Patrocínio, Paraná, Rua Jose Bento
Piron 833- centro - CEP 87.555-000,interessada em participar da licitação
modalidade Pregão presencial n° 01/2019, da Camara Municipal de Londrina, Estado do
Parana., em cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECLARO, sob as penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro
tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Paranavaí, 16 janeiro de 2019

roo011111111111.1

GUILHERME GUSTA‘ • DE SOUZA GALLO
CPF: 078.009.559-66

RG: 12.309.516-2
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ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMPROVAMOS que a empresa ALCATEIA SEGURANCA -
410 EIRELI - ME, CNPJ n° 18.836.419/0001-43, promoveu a

comunicação de suas atividades à Secretaria de Estado da
Segurança Pública do Parana, nos termos do art. 38 do Decreto
Federal n° 89.056, de 24 de novembro de 1.983.

Expedido em 11 de Dezembro de 2017, As 21:52

Documento válido até 11/12/2018, podendo ser revogado a qualquer momento.

Acesse: http://www.cev.sesp.pr.gov.br/index.php/empresaVigilancia/consultarCadastro para verificar a validade e
integridade deste documento.
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ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836.419/0001- 43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

E-mail — DESTAKINGRESSOS@GMAILCOM
Av. Jose Herminio Visconsini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — Sao Jorge do patrocínio — Pr.

Pregão Presencial n° 01/2019

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS

APRESENTADOS PELA CML PARA 0 CORRETO
DIMENSIONAMENTO DA

PROPOSTA

ALCATEIA SEGURANÇA EIRELE — ME ,pessoa jurídica de direito
• privado, com sede no município de SÃO JORGE DO PATROCINIO — PR,

RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, 429 SALA 02 - 87555-000,
devidamente inscrita no cadastro nacional das pessoas jurídicas do ministério da
fazenda (CNPJ/MF) SOB 0 N° 18.836.419/0001-43, neste ato representada por
JHON LENON ARDUIM PORTEL, brasileiro, solteiro, empresário. Portador
da cédula de identidade RG Na 9.836.808-6/SSP-PR, e do CPF N° 081.391.009-
94, residente e domiciliado em São Jorge do Patrocínio, Parana, Rua Jose Bento
Piron 833— centro — CEP 87.555-000, declara, sob as penas da Lei, que os elementos
fornecidos pela Camara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram
suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a prestação de serviços de
vigilância patrimonial, conforme previso no Edital de Pregão Presencial n°. 01/2019.

•
Paranavai, 16 janeiro de 2019

GUILHERME OUZA GALLO
CPF: 078.009.559-66

RG: 12.309.516-2

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.47,luizfernando)  pag. 1043 de 1732



ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836.419/0001- 43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

E-mail — DESTAKINGRESSOS@GMAILCOM
Av. Jose Herminio Visconcini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — Sao Jorge do patrocínio — Pr.

ANEXO VII
ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO
DAS PROPOSTAS

A planilha disponibilizada tem por base a Instrução Normativa n.° 05/2017.
a) Os percentuais dos itens "A", "B", "D", "E", "F", "G" e "H", do submódulo 2.2 são
fixos, em virtude de serem percentuais definidos em lei.
b) 0 percentual do item "C", do submódulo 2.2 é variável a depender do grau de risco,
devendo o mesmo ser comprovado pela empresa, conforme consta do item 16.3 do
edital.
c) Os percentuais dos itens "A" a "F" do Módulo 3, representam indices máximos,
calculados segundo estimativas do MPOG, que estipulam uma provisão para fazer
frente as demissões que podem ocorrer durante a execução contratual e ao final do

• contrato. Para que todas as empresas possam concorrer em condições iguais e receber o
mesmo tratamento no momento da prorrogação contratual, os custos com os itens "A",
"B", "D" e "E", serão calculados de tal maneira que, ao final do primeiro ano de
execução contratual, sejam totalmente provisionados, pois no momento da prorrogação
do contrato os mesmos serão suprimidos, sendo considerados como custos não
renováveis.
d) Os valores dos itens "B" a "F" do submódulo 4.1 deverão ser calculados pela
empresa segundo estimativas próprias devendo ser encaminhada a memória de cálculo
para a contratante aferir os valores. No momento que antecede a prorrogação deverá ser
verificada como ocorreu a utilização destes itens durante a execução contratual, para
que os mesmos possam ser adequados 6. realidade, nunca ultrapassando os valores
indicados pela empresa para cada item, podendo inclusive serem suprimidos caso
observe-se que são custos não renováveis.
e) Os custos com materiais, equipamentos e uniformes do Módulo 5 deverão ser
apresentados conforme as orientações abaixo:
e.1) 0 custo com equipamentos, constante do item "C" do Módulo 5, sell considerado

• 
como custo não renovável e será suprimido no momento da primeira prorrogação
contratual. Assim, de modo a possibilitar a igualdade de condições entre os
interessados, os equipamentos a serem utilizados na execução do contrato devem ser
novos e no item equipamentos da planilha de custos o valor deve corresponder à fração
(1/12 avos) do total de equipamentos a ser utilizado na execução anual do contrato,
dividido pelo número de postos que utilizarão o respectivo equipamento, de forma que
todo o custo com equipamentos seja pago no primeiro ano do contrato, sendo que, na
prorrogação contratual, tais custos serão excluídos por se tratarem de custos não
renováveis.
e.2) 0 valor do custo de equipamentos deverá ser descrito na tabela da última pdfina
do anexo anterior.
O Não há necessidade da empresa apresentar proposta em separado para as horas
extras, pois com base na sua proposta principal, respeitado os parâmetros nela fixados,
sera() deduzidos apenas os módulos não incidentes, sendo apurado o valor total a ser
gasto com horas extras, cujo montante deverá constar do valor total do contrato, de
modo que não seja necessário a realização de termos de aditamento durante a vigência
contratual. Para o cálculo das horas extras não haverá incidência do submódulo 2.3 (a
não ser que o serviço seja em data diferente do expediente normal ou que a convenção
coletiva estabeleça
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ALCATEIA SEGURANÇA
CNPJ: 18.836A19/0001- 43 Fone 44 3634 1693 / 44 99117 7139

Av. Jose Herminio Visconcini 429, Sala 02, Centro
Cep: 87.555 — 000 — São Jorge do patrocínio — Pr.

tratamento diferenciado para esses casos), módulo 4 e módulo 5 (no caso destes dois

últimos módulos o valor constante destas rubricas no contrato original já devem ser

suficiente para suportar o valor nos casos de horas extras). Incidirá sobre o pagamento

de horas extras valores exigidos mediante lei ou convenção coletiva, tais como: DSR,

Adicionais de horas extras,adicionais noturnos e outros que por ventura existirem).

Paranavai, 16 janeiro de 2019

•

lea bl
GUILHERME GUS AVO DE SOUZA GALLO

CPF: 078.009.559-66
RG: 12.309.516-2

•
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Relatório de Regularidade Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 18.836.419/0001-43
Razão Social: Alcatéia Segurança EIRELI — ME

Ativo Passivo
Ativo Circulante 297.797,99 Passivo Circulante 7.705,78
Ativo Não Circulante 40.000,00 Passivo Não Circulante 0,00

Realizável a Longo Prazo 20.000,00 Patrimônio Liquido 310.092,21
Investimentos 0,00
Imobilizado 20.000,00
Intangível 0,00

Total do Ativo 337.797,99 Total do Passivo 317.797,99

Análise Comprovação
Liquidez Geral 41,24 maior que 1,0 sim
Solvência Geral 43,84 maior que 1,0 sim
Liquidez Corrente 38,65 maior que 1,0 sim
Valor máximo de contratação 822.597,96
Capital Circulante Liquido 290.092,21 Maior que R$ 137.044,82 sim
Patrimônio Liquido 310.092,21 Maior que R$ 82.259,80 sim

O Balanço Patrimonial está em desacordo com o item 67A do CPC 26 — Apresentação das Demonstrações
Contábeis, em que o Ativo não Circulante deve ser subdividido em Realizável a Longo Prazo,
Investimentos, Imobilizado e Intangível. Na demostração apresentada consta saldos no Ativo Circulante,
Realizável a Longo Prazo e Imobilizado, sendo que Realizável a Longo Prazo e Imobilizado compõe o Ativo
não circulante. Da forma apresentada, há uma diferença de R$ 20.000,00 entre os totais do Ativo e do
Passivo.

ermes de Faria.
Departamento Ft

Contador - CRC-PRO

Barbeta
anceiro

80
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019

As 14 horas e 15 minutos do dia 08 de maw de 2019, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de

Londrina, foi realizada a Segunda Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe para contratação de

empresa especializada para a prestação de serviços vigilância patrimonial não armada, com a presença do

Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, os Servidores Hermes de

Faria Barbetta e Bruna Fernandes Lonni Hipólito, todos designados pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital

do referido certame. Também acompanharam a sessão os servidores Júlia Saragoça Santos e Mauricio

Calgarotto.

Estavam presentes a empresa Alcateia Segurança El RELI-ME, representada pelo Sr. Guilherme Gustavo de
Souza Gallo e a empresa Mac Vigilância e Segurança Patrimonial LTDA-ME, representada pela Sra.
Merien Stefani King,

0 Pregoeiro abriu a sessão pública no horário fixado e deu continuidade aos trabalhos explicando os atos
que foram praticados desde a Primeira Sessão Pública, as diligências e as análises realizadas nas planilhas
de custos e formação de pregos das três primeiras colocadas no certame.

Assim, considerando o parecer de seq. 4.42 dos autos do Processo Administrativo 62/2018, o Pregoeiro
recebeu a via física da proposta final exigida pelo item 33 do Edital e declarou classificada a empresa
Alcateia Segurança EIRELI-ME, passando à análise dos documentos de habilitação entregues por ela no
Envelope n° 2.

Aberto o referido envelope, os presentes vistaram todos os documentos e a autenticidade daqueles emitidos
pela interne foi confirmada.

0 assistente técnico Hermes Faria Barbetta analisou o balanço patrimonial apresentado pela empresa e
apontou que o documento apresenta informações em desacordo com a legislação aplicável, gerando
diferenças entre os indices apresentados e prejudicando a análise das informações.
Além disso, o Pregoeiro tentou efetuar diligências acerca dos atestados de capacidade técnica apresentados,
pois, em dois deles, a formatação do documento era bastante parecida, o período de execução do serviço
informado era o mesmo, a quantidade de vigilantes era a mesma e a pessoa que firmou o atestado era a
mesma, apesar de terem sido emitidos por pessoas jurídicas diversas. Além disso, o telefone informado
pelos dois atestados de capacidade técnica era o mesmo e, quando o Pregoeiro ligou para o número
informado, quem atendeu a ligação não conhecia o nome das pessoas jurídicas apresentadas nos atestados ,
como contratantes, nem o nome da pessoa que firmou ambos os atestados de capacidade técnica e afirma a
que seu endereço era diverso dos endereços perguntados pelo Pregoeiro (que constam nos atestados de
capacidade técnica como endereço das empresas contratantes).
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Diante da dificuldade de se confirmar a veracidade e a legitimidade dos atestados de capacidade técnica, o

Pregoeiro determinou à empresa Alcateia Segurança EIRELI-ME que comprove a efetiva prestação de

serviços explicitada em todos os atestados apresentados, seja por meio da apresentação do contrato que

originou a prestação dos serviços, seja por meio da respectiva SEFIP/GEFIP ou por qualquer outro meio

hábil, até o inicio da sessão pública para a continuidade dos trabalhos que o Pregoeiro designou para dia

11/03/2019, as 14h15.

O não cumprimento da diligência acarretará a inabilitação da empresa Alcateia Segurança EIRELI-ME.

Os licitantes saem da presente Sessão Pública devidamente notificados da data da próxima sessão.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Equipe de Apoio e servidores qiie acompanharam a sessão:
/7-

vvvfr be 4 I-7/ Hermes de Faria Barbetta

Bruna Fernandes Lonni Hipólito

Julia Saragoça Santos

Mauricio Calgarotto

Cl 

Licitantes:

Guilherme Gustavo de Souza Gallo

Merien Stefani King

OLAArry-

ZVC-:(jr)
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1

CONSOLIDAÇÃO DAS CLAUSULAS DO CONTRATO SOCIAL
V ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — EPP
CNN n ° 15.662.375/0001-12

NIRE 41208688173
MERIEN STEFANI KING, brasileira, solteira, nascida em 01/10/1982,
empresaria, inscrita no CPF/MF sob n° 035.700.769-70, portadora da Cédula
de identidade RG n° 8.715.708-3 SSP/PR e OAB/PR n° 72592, residente e
domiciliada na cidade de Londrina — PR, na Rua Dinamarca, 160 Jardim 'gape)
CEP 86046-150: e VALDIR RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido
em 30/08/1969, empresário, inscrito no CPF/MF sob n°. 670.358.339-00
portador da Cédula de Identidade RG n° 4.623.220-8 SESP/PR, residente e
domiciliado na cidade de Londrina — PR, na Rua Monte Carlo n° 40, Conjunto
Oscavo Gomes Santos CEP 86046-340; únicos sócios componentes da
sociedade MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — EPP,
Componentes da sociedade que gira na praça de Londrina — PR, na Rua São
Vicente n° 449 Jardim Palmares CEP 86.025-040, sob o nome empresarial de
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARTIMONIAL LTDA — EPP, com contrato
social arquivado na Junta comercial do Paraná sob n° 41208688173 em
08/10/2018 e inscrita no CNPJ (MF) sob n° 15.562.375/0001-12 resolvem
promover nova alteração contratual, bem como a consolidação das cláusulas
contratuais, nos seguintes termos:
CLAUSULA PRIMEIRA. - A sociedade girará sob a denominação de MAC
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — EPP, com sede e foro na
cidade de Londrina, estado de Paraná 6 rua São Vicente n° 449.
CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem como objetivo social a Atividades
de vigilância e segurança privada
CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 08/05/2012
com prazo de duração indeterminado.
CLAUSULA QUARTA - 0 Capital Social é R$de 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de R$ 1,00 (hum real)
cada uma, já integralmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre
os sócios:
"DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL"
SOCIO QUOTAS R$
MERIEN STEFANI KING 50,00% 200.000 200.000,00
VALDIR RODRIGUES VIEIRA 50,00% 200.000 200.000,00
TOTAIS 100,00% 400.000 400.000,00
Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios quotistas fica limitada ao

montante do capital social.

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/11/2018 16:37 SOB N 20186039697.
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9' ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — EPP

CNPJ n 0 15.562.375/0001-12
NIRE 41208688173

CLAUSULA QUINTA - Da gerência da sociedade será exercida por todos os
sócios, que receberão, mensalmente, pró-labore a ser determinado de comum
acordo.
CLAUSULA SEXTA - DA ADIMINISTRAÇÁO E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe aos sácios MERIEN
STEFANI KING e VALDIR RODRIGUES VIEIRA acima qualificada com os
poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade
representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em
geral, bem como praticar todos os demais atos necessários á consecução dos
objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados o uso
do nome empresarial isoladamente.
CLAUSULA SETIMA — DO PROCURADOR a empresa terá como procurador
doravante, nomeado neste ato e por esta cláusula o empresário SAMUEL
RIBEIRO DA SILVA brasileiro, solteiro natural de Ponta Grossa Pr., nascido em
04 de fevereiro de 1982, empresário portador da cédula de identidade Registro
Geral sob o n° 7.705.001-9, inscrito no CPF/MF sob n° 036.534.519-90 e CNH
sob n° 01235845754, DETRAN-PR, residente e domiciliado a Rua Pedrozina
O. Martins, 04, Jardim Boa Vista, CEP 84073-035, na cidade de Ponta Grossa -
Pr com os poderes da clausula "ad judicia" bem como com todos aqueles
descritos na CLAUSULA (QUINTA).
CLAUSULA OITAVA - A venda ou cessão de quotas a terceiros, estranhos 6
sociedade, so poderá ocorrer na hipótese da sociedade ou dos demais sócios
não manifestarem interesse na aquisição das quotas em igual condição.
Parágrafo único. - O sócio que pretender retirar-se da sociedade deverá
comunicar a sua intenção por escrito aos demais sócios, mencionando o prego
e as condições do negócio, sendo que estes terão um prazo de 60 (sessenta)
dias da data do recebimento da comunicação para manifestarem sua anuência
ou exercerem o seu direito de preferência.
CLAUSULA NONA - O exercício social será encerrado ern 31 de dezembro de

cada ano, quando será levantado o balanço geral.
CLAUSULA DECIMA - O lucro apurado de acordo com a legislação vigente
será distribuído igualmente entre os sócios, podendo ainda ser mantido em
Reserva de Lucros, total ou parcialmente. Ocorrendo prejuízos, serão
compensados com saldo de Reservas de Lucros anteriormente constituídas.
Parágrafo la. - Poderão ser distribuídos lucros intermediários, sendo os
mesmos compensados com o lucro apurado no final do exercício social.

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/11/2018 16:37 SOB N' 20186039697.
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9a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA — EPP

CNPJ n ° 15.562.375/0001-12
NIRE 41208688173

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade não se dissolverá pela
retirada, interdição, morte, falência ,insolvência de qualquer um dos sócios
quotistas, efetuando-se a apuração de haveres na data do evento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - No caso de morte, os herdeiros serão
admitidos na sociedade, ou se não desejarem nela ingressar, poderão
proceder a alienação de suas quotas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Os haveres do sócio retirante, interdito,
falido, insolvente ou falecido, serão apurados com base em Balanço Especial, a
ser apurado até 30 (trinta) dias após o evento, e pagável em 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao
mês e correção monetária igual ao 1GP-M da Fundação Getúlio Vargas, a
contar do mês seguinte ao Balanço Especial.

CLAUSULADECIMA QUARTA - As alterações do presente contrato social,
bem como as decisões sociais, dependem da aprovação da maioria simples do
capital social.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Os sócios que, neste ato, integram a
sociedade, declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em
quaisquer dos crimes previstos em lei que possam impedi-los de exercer
atividades mercantis.

Londrina 14 de novembro de 2018.
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11/01/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 15.562.375/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto A
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se A situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada A verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida As 13:27:44 do 30/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2019
Código de controle certidão: 9988.6A72.6DBO.B054
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 019354871-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.562.375/0001-12
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/05/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (15/01/2019 1155.21)
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018742098-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.562.375/0001-12
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/01/2019 Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

.//

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (21/09/2018 /6:35:53)
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21/09/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina:: Prefeitura do Município de Londrina

fr & 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1135501 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário,
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MAC -ViGiLiiisiCIAE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CPF/CNPJ: 15.562.375/0001-12

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação. Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 21 de setembro de 2018

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
7Xi#vx6Ne0XM

Modelo aprovado pela Portaria NO 002/20AI 5/GAB/SMF
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CAI A
CAIXA ECONÓMCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15562375/0001-12

Razão Social:MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Endereço: RUA CATARINA DE BORA 374 / JARDIM ROVERI / LONDRINA /
PR / 86039-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/01/2019 a 01/02/2019,

Certificação Número: 2019010302364412632187

Informação obtida em 04/01/2019, às 15:14:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 04/01/2019Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.50,luizfernando)  pag. 1058 de 1732



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHC

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 15.562.375/0001-12

Certidão n°: 158795041/2018
Expedição: 21/ 09 /20l8, AS 16:47:15
Validade: 19/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n'

15.562.375/0001-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Ary Tristão
Titular

Empregados juramentados

Ana Paula 'Pristão
Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri
lwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

emenlemoonsa•nawolve*weows•renar awn••••=nolw•.••ww,rrynar*oeuvamnorManenwrolownwn Anne,. nwrowarm.............m..• ....nrawang•nvorm••••• 4••••IWI••••••MINIAMIIMMIMMM•••••10.•alMf•Iff *••••.•.•.•-•••••••rn••••••••••••.•rs.•*•••1•0•

CERTID -AO Fl 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido
distribuida a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNCIA, CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL alguma em que fosse
obrigado(a):

MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 15.562.375/0001

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sabre as ações supi a citadas.

CUSTAS: R$ 31,33
Lei 19.350/17 -Tab XVI - 141 VRC x 0202, + 10%

0 referido é verdade e dou fé.

Londrina, 1 de Novembro de 2018

_
DISTRIBUII OR
Verfei (Buell° C)rae-s
Empregado Junarrlentado

Av. Duque de Caxias,689 - Jd. Mazei - CEP 86.015-902 - Londrina-Paraná

A AUTENTICAÇÃO
ESTA NO VERSO
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FARAIW,
, 1̂4-Api R,

\\. .r`

Termo de Abertura do Livro""*"'

Folha 00001

Contem o presente livro, 000010 folhas mecanicamente numeradas, e
servira de Livro Diario número 000005
MAC V.IGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. - EPP 
sede em LONDRINA

RUA SAO VICENTE 449 - JARDIM PALMARES
na ( o ) JUNTA COMERCIAL DO PARANA,
rot:imam 41208688173

de Pessoa Jundica M.F.

estadual número ISENTO

em 09/11/2017

15.562 375/0001-12

da firma

, com

- PR situado a

registrada

, sob

, Cadastro Nacional
e inscrição

Declaramos para os devidos fins. que o presente livro encontra-se
devicinmente escriturado conforme a legislação em vigor .

Responsavel pela empresa
WERIEN STEF/Al KING

P 035.700. 7E9-70

OM

illlilt; .434,00 fr, vigor er sess te Ines de 3bOlt.ita et a:

41 pip , Termo de Autenticação 131016701

u.. J NTACOMERC:AL DO PARANAGo,onieA rwENC:REalOtiAl.. DE CAME

me. pa,. .r11-r, nxarnIna:.97 e ••.r:orioo, ed
1 twat
I 1 8,11BR' n18.  , •

Cnmador
EVERSON lACIANO PEREIRA
054 14500
C. P .F . 965 843.359-88

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias
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(

Termo de Encerramento do

Folha 00010

Contem o presente lo. 000010 foihas mecanicamente numeradas,
serviu de Livrc Dano número C00005
MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LIDA - EPP *** " *** *"*"'
sede em LONDRINA

RUA SAO VICENTE 449 - JARDIM PALMARES
na ( o ) JUNTA COMERCIAL DO PARANA.
número 41298688173
de Pessoa Juridica

estadual número ISENTO

em 09/1112017

15.562.375/0001-12

da firma

, corn

- PR situado a

, registrada

sot

, Cadastro Nacional
e inscrição

Declaramos para os devidos fins, que o presente livro encontra-se
.ievAarnente escrituado conforme a iegisiação ern vigor .

oeriodo da Escrituração
01/01r2017 a 31/12/2017

ResponsaveI pela empresa
MEiRIENI STEFAN, KING

C.P F. 035.700 iE9-72

al

9,0embre de 20 7

Coma ./

EVERSCN% LLICiANO PEREiRA
05414500
C F 965.543,359-68

JUNTA COMERCIAL DO PARA!**
AGENCIA REGIONAL DE CAMBE
CERTIFi00 0 REGISTRO EM: 20/04/2018
SOB NUMERO. 20182655350
Protocolo: 18/265535-0, DE 19/04/2018

Empa:41 2 3866617 3
RAC VIGILANAA E SEG-JRANÇA
PATRIWINTAL LTVA - EPP

IL
LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

cA8 de Pa

pqrCtRekalco

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias
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FARAN444

EMPRESA MAC VIGILÂNCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - EPP 375/ j(
Balancete Verificacao
Período de Abrangencia:

31 de Dezembro de 2017
01/01)2017 a 31/12/2017

4 .̀';•04"
P4?::

COdigo Reduzido Contas °Aldo dityi
11010101 10 CAIXA GERAL 191.613,7W4,.. ****
11010201 9 BANCO CONTA MOVIMENTO

Afro_
1.221,52

11020101 5 DUPLICATAS A RECEBER 374.304,70
11020302 0 IMPOSTOS A RECUPERAR 7.846,18
12030104 o IMOBILIZADOS TECNICAS 87.600,36
12030502 o DEPR ACUMULADAS 15.982,31
21030101 o SALARIOS A PAGAR 85.414,84
21030503 o INSS A PAGAR 17.330,59
21040100 o IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER 402.56
21040101 0 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 76.918,24
24010101 O CAPITAL SOCIAL REALIZADO 120 000,00
24020501 o LUCRO DO EXERCICIO 254.987,09
24030102 O RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO 91 550,91
TOTAIS

662.586,54 662.586,54

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias
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EMPRESA MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL
ANALISE FINANCEIRA DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ACUMULADO

DO FARAM:',

15.562

ffQkHA 00012

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 574 986,18
-.:.- 3,19

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL 1

ATIVO PERMANENTE 71.6\6,06,,

PASSIVO CIRCULANTE 180.066,23

A EMPRESA TEM R$ 3,19 PARA CADA R$ 1 00 DE DIVIDA

ATIVO TOTAL 646 604.23

ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 11,07% DO CAPITAL DE GIRO

2 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE 574.986,18
-

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO PERMANENTE 71 618,05
3.193

PASSIVO CIRCULANTE 180.066,23

A EMPRESA TEM R$ 3,19 PARA CADA RS 1 00 DE DIVIDA

= 15.351
PATRIMÓNIO LIQUIDO 466 538,00

ATIVO PERMANENTE REPRESENTA15,35% DO CAPITAL DE GIRO

3 - LIQUIDEZ GERAL

AT.CIRC + REALIZ L PRAZO 574 986,18
_ 3,19

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LIQUIDO ANTES DO I R. 91.550,91

EXIGIVEL TOTAL 180.066.23

A EMPRESA TEM R$ 3,19 PARA CADA RS 1.00 DE DIVIDA

14 15
ATIVO TOTAL 646 604,23

0 LUCRO LiCI ANTES DO I R E 14,15%SOEIRE 0 CAPITAL DE GIRO

4 - PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS

EXIGIVEL TOTAL 180 066,23
.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LIQUID° ANTES DO I R 91 550,91
27 84

ATIVO TOTAL 646 604,23

CAPITAL DE TERC. REPRESENTA 27,84% DO INVESTIMENTO TOTAL

=19.62
PATRIMÓNIO LIQUIDO 466 538,00

0 LUCRO LiQ ANTES DO I.R E 19,62%SOBRE 0 CAPITAL DE GIRO

5 - GARANTIA DE CAPITA'S DE TERCEIROS

EXIGIVEL TOTAL 180 066,23

10 - CAPITAL. DE GIRO PROPRIO

ATIVO CIRCULANTE 574 986,18
AT. REALIZ L PRAZO 0.00 574 986 18

( - I PASSIVO CIRCULANTE 180.066.23
I- ) PASS EXIGIVEL L PRAZO 0.00 180 066.23

., 38 . 59
PATRIMÓNIO LIQUIDO 466 538.00

CAPITAL DE TERC ULTRAPASSA COM 38,5900 CAPITAL PRÓPRIO ( .---.) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 394 919,95

11 - INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL {SG)

ATIVO TOTAL 646 604.23
3,59PASSIVO CIRCULANTE #

EXIGIVEL L PRAZO 180 066,23

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias

Cerssw - Peewee. Ca.... Documento Assinado Digitalmente 11/01/2019
Junta Comercial do Parana

1 Presidênda da Repatica CNPJ:77.968.170/0001-99
Case CIVII

I ""d'a. P'dri..6.' : 20°2-2tX), 2' Voce deve instalar o certificado da JUCEPAR
,

111.

¡ 2 4. . .. . agosto .
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EMPRESA MAC VIGILÂNCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LIDA- EPP
Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

CAIXA

EMA7:1-1-Tt 
O F-.AFIAN;:‘

CAIXA GERAL 191 613,78 191.613,78
BANCOS

BANCO CONTA MOVIMENTO 1 221,52 1 221,52 192 835,30
CRE DITOS
DUPLICATAS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER 374 304,70 382.150,88
OUTROS CREDITOS
IMPOSTOS A RECUPERAR

IMPOSTOS A RECUPERAR 7846,18 15 692,36 382 150,88 574.986,18ATIVO NAO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

IMOBILIZADO
IMOBILIZADOS TECNICAS 87.600,38 87.600,36

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
DEPR. ACUMULADAS ( 15.982,31) ( 15.982,31) 71 618,05 71 618,05

TOTAL DO ATIVO
646 604,23

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias
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EMPRESA MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA • EPP
Selene° Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017

CIRCULANTE
OBRIGACOES TRABALHISTAS

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS
SALARIOS A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
INSS A PAGAR

OBRIGACOES TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

PASSIVO

8541484

1733059

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR
PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL REALIZADO

76 918,24

CAPITAL SOCIAL REALIZADO
RESERVAS
RESULTADO DO EXERCICIO

120 000,00

LUCRO DO EXERCICIO
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

254 987,09

LUCROS ACUMULADOS 91 550,91

TOTAL DO PASSIVO

UNT
DO FARAlei

.37

=

85 414,84

17.733,15 103 147,99

402,56 402,56

120 000,00 120 000,00

254 987,09 254 987,09

91 550,91 91 550,91

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO
a importância de R$ 646.604,23

Responsável pela empresa
MERIEN STEFANI KING

C.P.F, 035 700.769-70

180 066,23

466 538,00

646 604,23

LONDRINA . 31 Dezembro 2017

Contador

EVERSON LUCIANO PEREIRA
05414500
C P F 965 843.359-68

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 (has
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--ci-R7r4r:Sk
DO PARAttet

EMPRESA MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LIDA - EPP
. .

15.561375/0001-
DEMONSTRAa0 DO RESULTADO DO EXETh-ErCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ACUMULADO rp4HA

RECEITA

RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVICOS
RECEITA DE SERVICOS NO PAIS

:-1

4 8 0.00
(--.) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 373.870,00
GUSTO DAS VENDAS

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS ( 229.598,50)
CUSTO DE MAO-DE-OBRA DIRETA I 229 598,50)

TOTAL DOS CUSTOS DE VENDA ( 229.598,50)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 144.271,50
DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COMERCIAIS ( 52.720,59)
ENCARGOS SOCIAIS ( 17 330,59)
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS 35 390,00)

(=) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 91.550,91
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO 91.550,91
(.) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSLL 91.550,91
(=) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR 91.550,91
(=) RESULTADO DO EXERCICIO DEPOIS DO IR 91.550,91
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (RLE) 91.550.91

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um
de RS 91 550,91

Responsável pela empresa
MERIEN STEFANI KING

C P F 035 700.769-70

Contador

EVERSON LUCIANO PEREIRA
05414500
C P F 965 843 359-68

Lucro Liquido

LONDRINA 31 Dezembro 2017

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Coosulta dispon ive I por 30 dias
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MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP

Fri-r-74-477.77;m

DO PARAICA
15. -12

Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados no Exercicio

Nos termos do Art Da Lei 6404176

I
Balanço arm rracf0 Om'32/2f17*

Folha ,..r pdoii

DESCRIMINAÇÃO h5res
Saldo inicial de lucros acumuladas 254.987,09
Ajuste de exercício anteriores 0,00
Mudanças de Critérios Contábeis 0,00
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores 0,00

SUBTOTAL 254.987,09

Incorporações de Lucro ao Capital Social 0,00
Reversão de Reservas 0,00
De Contingências 0,00
De Lucros a Realizar 0,00
Lucros do Exercício 91 550,91
Destinação do Lucro 0,00
Reserva Legal 0.00
Reserva Estatutária 0,00
Reserva de Lucros a Realizar 0,00
Reserva Para Contingência 0,00
Juros sobre o Capital Próprio 0,00
Dividendos a Distribuir 0,00

SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS 346 538,00

Reconhecemos a exatidão do presente DEMOSTRATIVO DE LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO, que apresenta um lucro deR$ 346.538,18

Responsave pela empresa
MERIEN STEFAN! KING

Contad
EVERSON LUCIANO PEREIRA
05414500
965.843.359-68

Para verificar a autenticidade acosse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias
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MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP

'rent
15.58 41164 - 2

Folha ; 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO - 01/2017 Ali/ 17

CAPITAL REALIZADO LUCROS ACUMULADOS 

SALDOS EM 31/12/2016 120 000,00 254.987,09 374.987,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 91.550,91 91.550,91
SALDO EM 31/12/2017 120 000,00 346.538,00 466 538.00

Responsável pela empresa
MERIEN STEFANI KING

Conta • or
EVERSON LUCIANO PEREIRA
05414500
965.843.359-68

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e inforrne o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias
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MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP
O PARADL:

1551747VOR01-12
= 

Folha,

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 de dezembro — METODO DIRETO,
f .çr

ATIVIDADES OPERACIONAIS

2017

Valores recebidos de clientes 373.870,00

Valores pagos a fornecedores e a empregados (229.598,50)

Caixa gerado pelas operações 144.271,50

Outros recebimentos (pagamentos) líquidos (32.964,96)

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 111.306,54

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES

Disponibilidades no inicio do período 65.469,93

Disponibilidades no final do período 192.835,30

Responsavel pela empresa
MERIEN STEFANI KING

Contador
EVERSON LUCIANO PEREIRA
05414500
965.843.359-68

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e infomie o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.50,luizfernando)  pag. 1071 de 1732



NOTAS EXPLICATIVAS

EMPRESA MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LIDA - EPP
31 DE DEZEMBRO DE 2017

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONILA LTDA - ME na cidade de Londrina - Estado do Parana na Rua Sao Vicenk 4
- CEP 86.025-040 - com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Parana, sob o n°41600466012 em data de 08/0§20 •sCrd n
CNPJ n° 15.562.375/0001-12, sendo sua última alteração n° 7 Transformação em Sociedade Empresarial Limitada, sob o no 41204.605USEtlat
09/11/2017. Empresa com tributação optante pelo simples nacional, com atividade de vigilancia e segurança privada, armada e desart;in
segurança pessoal

FARiTki;i7.7,7I2
DO FARAN4
,-----2.---.
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2 - POLITICA CONTABIL E BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações contábeis encerrada em 31 de Dezembro de 2017 aqui compreendidos Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado,
Demonstração dos Lucros ou Prejuizos Acumulados (DLPA) e Demonstrações das Fluxo de Caixa (DFC), forma elaboradas a partir das diretrizes
contabeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem.
independentemente de recebimento de recebimento ou pagamento Os administradores da empresa optam pela contratação de contabilidade
terceinzada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo conselho regional de
contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusula contratuais. Assim, a administração da empresa,
declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrata em todos os seus termos Os resultados produzidos são frutos do documental remetido
para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, peta veracidade, integralidade e procedência A administração encontra-se
ciente de toda legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11 10112005 que informa o contribuinte das sues responsabilidades quanto as
documentação e procedimentos A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis esta limeade os fatos
contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas,
tais como: mensuração de perdas estimadas, Estimative do valor justa: Provisoes, Perdas por redução ao valor recuperável (impairment) e a
determinação da vida Utade determinados ativo.

3- APRESENTAÇÃO DA MOEDA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que 0 moeda funcional da empresa Assim o Ativo, o Passivo e o Resultado
apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratado em moeda Estrangeiras são ajustados es diretrizes contábeis vigente do Brasil
e convertido para reais, de acordo com as taxas de cambio da moeda local Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são
transferidos para o resultado do periodo atendendo ao regime de competência. As demonstrações conttbeis foram elaboradas de acordo com as
praticas contábeis adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei n° 11.683/2007, a medida provisona 449108 e as resoluções emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade_CFC, resoluções CFG n° 750/1993. 1255/2009 e 1282/2010.

4 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS
A) Ativo Circulante - A prática contábil adotada e pelo regime de Competência A moeda funcional da empresa é o real os direitos estão em
conformidade com seus efetivos valores reais e venclveis dentro do exercicio,
B) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reels sendo venciveis dentro do exercicto social e registrado e
mantido no balanço patrimonial pelo valor nominal dos Milos,

5 - IMOBILIZADO
Avaliando inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessenos para que o imobilizado estivesse à disposição
da administração_ As aliquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para
fins de cálculo dentro do método linear, tudo ern conformidade com a resolução 1255/2009 que institui o pronunciamento técnico PME - Contabilidade
para Pequenas e Medias Empresas

6 - PATRIMONIO LIQUIDO
O capital social e de RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 120 000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal RS 1,00 (um real),
integralizado em moeda corrente do pals, pelos socios.
Sécios Quotas R$
MERIEN STEFAN] KING 60.000 60 000,00
LUCAS SILVA VIEIRA 60 000 60.000,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTIGENTES
A empresa este sujeita à contingencies fiscais, legais, trabalhista, civeis e ()ultras. Em base periódica a Administração a administração da sociedade
revise o quadro de contingência conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com a mesmas, ajustado a precisão para contingência e
eventuais. a débito ou credito de resultado, quando necessário.

it - INSTRUMENTO FINANCEIRO
Os instrumentos financeiro, ativos e passivos da empresa em 31 de dezembro de 2017 estão todos registrados em contas patrimoniais anão
apresentam valores de mercado diferente dos conhecimentos nas Demonstrações Financeiras

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias
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EMPRESA MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - EPP 1 5,$62.375/0001:X.
\4431 DE DEZEMBRO DE 2017 FOLHA

9 - RECEITAS E DESPESAS • -'•
As receitas da empresa são apuradas pelo valor justa recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pail, v or j b.
através de notas fiscais e recebidos em conformidade corn as exigências legais e fiscais

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES BE
A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favoravel ou desfavorável entre o final do periodo e contábil e a data da aprovação da
demonstração financeira apresentadas para aprovação

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 -
Contabilidade para Pequenas e Médias empresas, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009 A
administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa na possui prestação publica de contas e assim
encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas Empresas

12- DAS INFORMAÇÕES
As informações relativas ao periodo-base 2017, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis. obrigações acessórias.
apuração de tributos e arquivo eletrônico exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas,
repassadas ao responsável técnico contabil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
LTDA - ME na cidade de londrina estado do Parana na Rua São Vicente. 449 - Jardim Palmares - CEP 86.025-040 - com contrato social arquivado na
MM Junta Comercial do Parana sob n°41600466012 em data de 08/05/2012, inscrita CNPJ(MF) sob n° 15 562 37510001-12,sendo sua ultima
alteração n°7 Transformação em Sociedade Empresarial Limitada, sob o n°4120868873 na data de 09/11/2017

13- ESTOQUES
Os estoques registrados em conta própria foram pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo co a politics de
mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do periodo encerrado em 31 de Dezembro de 2017. e repassado ao
responsável tecnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial

14 - RESULTADO ABRANGENTE
Não foi transcrita neste livro Dario a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE. pois, não houve mutação do Patnmônio Liquido durante
os exercício comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3 18 da resolução do
CFC 1205/09)

-
Responsável pela empresa
MER1EN STEFAN1 KING

Contador

EVERSON LUCIANO PEREIRA
05414500
C.P.F. 965 843 359-68

LONDRINA, 31 Dezembro 2017

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190159758 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias
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MAC VIGILÂNCIA
MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LIDA — ME
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Endereço: R. SAO VICENTE, Ng 449 Centro, JARDIM PALMARES PR CEP: 86.025-040
E-mail: protegeservicos@hotmail.com
FONE: (43) 3037-0906

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Declaro que a empresa MAC VIr;II ANnA E gFr;IIRANcA PATRIMONIAL I TnA —
inscrita no CNPJ (ME) n° 15.562.375/0001-12, estabelecida em São Vicente, 449— Centro —
Londrina -PR, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administração Pública:

Nome do órgão/ Empresa Vigência do Contrato Valor Total do Contrato
COPEL 01/05/2018 A 30/04/2019 R$ 169.187,88
TRIBUNAL REGINONAL
ELEITORAL PR

07/12/2018 A 06/04/2019 R$ 59.899,32

MUNICIPIO DE ASTORGA 08/01/2018 R$ 55.000,00
Valor total dos contratos R$ 284.087,20

COPEL — Endereço de prestação do serviço- Rua Corruíras, 135 - Londrina Parana
IRE/PR- Endereço da prestação do serviço - Usina Fotovoltaica do tribunal Regional Eleitoral —
Paranavaí — Pr.
Município de Astorga-- Av. Dr. José Spares. Azevedo, 48 — Astorga- — Pr.

Londrina. 11 de janeiro de 2019.

Assinatur -s -n ante Legal
Nome: Merien Stefani King
RG:8.715.708-3
CPF:035.700.759-70
Cargo: sócia administrativa

(e
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MAC VIGILÂNCIA
MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Endereço: R. SAO VICENTE, Ng 449 Centro, JARDIM PALMARES - PR CEP: 86.025-040
E-mail: protegeservicos@hotmail.com
FONE: (43) 3037-0906

Justificativa

Os contratos foram firmados no ano de 2018 e o DRE é relativo ao ano de 2017,
portanto não havia estes contratos quando da elaboração Demonstração do Resultado
do Exercício.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 11 de janeiro de 2019.

\
Assinatura To Representante
Nome: Merien Stefani King
RG:8.715.708-3
CPF:035.700.769-70
Cargo: sócia administrativa
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Escapamentos

Autor Center

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ESCAPAMENTOS GUAPORE LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, com sede na Rua Guaporé, n°. 80 - Centro, na cidade de Londrina-PR,

inscrita no CNP,J sob n° 03.133.612/0001-40 e CNPJ 80.260.185/0001-02, com

sede na rua: Av. Prefeito Mario de Menezes, 1865 — Centro - Ibiporã, por seu

representante legal Sr. Walfredo Rodrigues Vieira atesta para os devidos fins que

a empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LIDA - EPP,

inscrita no CNPJ sob n° 15.562.375/0001-12, situada Rua: Sao Vicente, 449- Jd

Palmares, CEP 86025-040 — Londrina — Paraná que presta  os serviços abaixo

especificados em plenas condições e aptidão técnica, com idoneidade, zelo e

eficiência.

Serviços prestados em 02 postos de vigilância sendo:

1 posto armado escala de 12X36 24 horas na cidade de Londrina, e 1 posto

desarmado escala 12X36 24 horas na cidade de Ibiporã, pelo período de

01/05/2013 até a presente data.

Atestamos que tal  prestação de  serviços foi executado (a)s

satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate a presente data, fatos

que desabonem sua conduta e rAte4114 :ilida e com as obrigações assumidas.

vicr
Nowt 3/491

ESCAPAMEN OS GUAP6RE
Representado por:a41

?r 441.41011

Londrina, 20 de *-000341.

Rua: Guapore, 80 - Centro, Londrina — Pr.
Av. Prefeito Mario de Menezes, 1865 - Centro — Ibiporã- Pr.

e-mail guaporescapAhotmail.com

A AUTENTICKAO
ESTA NO VERSO

s(?-)

r:Itieconnecimentono vb.sa,
04,
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100 SERVIÇO NOTARIAL
Oscar Gonçalves Sobrinho - Notário

Rua Ibipora 884- CEP 86060-510 - Londrina - PR
Fone: (43) 33474377

Reconheço por Semelhança a assinatura de
RODRIGUES VIEIRA ** * *** : * * ********** *********"
SELO: 7eUeD . ddFp8 . Noq2t - CONTROLE: a9TAy. oKGMF. Constilte

 fi,•••
esse selo em: www.tunarpen.com.ro.
Dou fé. Londrina, 07 de Nov

Em Test'

\A/ALFREDO

Cristiane Alves Rego
Escrevente Juramentada

018- 13

Reg& Jur • S411.1
Jura bertrwlia Soto

arolina Juhlo S ,.,!7•sti(tita

7" TATELIO'clATC. L.clnir:nal7-"R

Piaui, 399 Sala 11 - Fone: 433344-0101ut a presente cópia confere ouni u Original. DOU fit,

DE 2018

REM:fovit• .1410,, • Li1.4.160 A;•an.x...! 44: rIL, • Esc.IN9nte
ij 44'2 :10 Oak, uodn• EN;TNOCE8n NAZi4Lm - Escvncte
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CONTRATADA: MAC VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -
ME, com sede na Rua: Catarina de Bora, 374, Jardim Roveri , Londrina - Parana inscrita
no CNR1 sob n° 15.562.375/0001-12 neste ato representada pelo seu representante WI'
Naiara Ribeiro Sartori, Brasileira, solteira, inscrita na no CPF/MF 062.672.609-33 - Pr,
residente e domiciliado Cidade de Londrina, no Estado do Parana..

CONTRATANTE: ESCAPAMENTOS GUAPORE LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Guapore, n'. 80 - Centro, na cidade de Londrina-PR, inscrita
no CNN sob n° 03.133.612/0001-40 e CNN 80.260.185/0001-02, corn sede na rua: Av.
Prefeito Mario de Menezes, 1865 — Centro - Ibipord, por seu representante legal Sr.
Walfredo Rodrigues Vieira, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação
de Serviços de VIGILANTE ARMADO E DESARMADO, que se regerá pelas
cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descrito no
presente.

Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente instrumento, Serviços de Vigilante no
endereço indicado pelo CONTRATANTE, não sendo exigível que os serviços sejam
prestados em outra localidade, salvo expressa das partes, por escrito.

Cláusula Segunda: O inicio do contrato sera. 01/05/2013 sem prazo determinado para o
seu termino. Compreendendo em um posto armado de escala 12X 36 24 horas na cidade
de Londrina e um posto desarmado escala 12X36 24 horas na cidade de Ibipott

Cláusula Terceira: Os serviços contratados de vigilante serão executados pela
CONTRATADA, e sob sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe arcar corn as despesas
e encargos de ordem trabalhista, previdenciária e fiscal de seus funcionários.

Cláusula Quarta:  Os colaboradores, empregados e/ou contratados designados pela
CONTRATADA deverão observar, no desempenho de suas atribuições, além de zelo e
dedicação necessários, conduta compatível com suas responsabilidades, portando-se de
maneira socialmente irrepreensível, não causando transtornos aos clientes, aos
funcionários e ao público em geral que participam do evento promovido pela
CONTRATANTE.

Clausula Quinta: A CONTRATANTE poderá afastar e colocar a disposição da
CONTRATADA qualquer segurança que não atenda as suas exigências, mediante,
simples requerimento desta.

Cláusula Sexta: Os uniformes e materiais necessários ao exercicio da atividade
profissional serão fornecidos pela CONTRATADA, que fiscalizará e exigirá a utilização
dos mesmos pelos funci , rios.

firatrtz Nice!
.1*
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TABELI ON—XTO FUGI WARA
14.° TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA PR

LONDRINA, 14 JAN 2019
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TROSHI FUGIWARA Tabelido Designado

IL A l'EREZACARRIS FUGIWARA - Escrevente

DE SANTANA CARI - Escrevente
C,ONCEI00 SILVA MENDES - Escrevente
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Cláusula Sétima: Palos serviços prestados a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA à quantia de em espécie totalizando o valor de R$ 28.990,00 (vinte e
oito mil novecentos e noventa mats), a CONTRATADA obriga a fornecer recibo dos
pagamentos conforme consta neste.

Parágrafo primeiro: A CONTRATANTE se obriga a fornecer, água e todas as
condições para desenvolvimento das atividades contratadas, incluindo-se entre elas o
acesso a instalações sanitárias, local de armazenamento de material de trabalho, local de
abrigo de intempéries, uso de telefone para fins do contrato, iluminação de vigias e outras
aconselhadas para segurança.

Cláusula Oitava: A remuneração dos empregados contratados da CONTRATADA sera
paga conforme a consonância com os instrumentos coletivos da categoria profissional,
Consolidação das Leis do Trabalho e demais normas aplicáveis ao presente contrato,
cabendo a CONTRATADA se responsabilizar integralmente por eles.

Clausula Nona: A CONTRATADA se obriga a executar os serviços ora contratados,
sendo que eventuais serviços complementares ou não especificados neste instrumento
deverão ser executados após formalização de termo aditivo contratual, com a
especificação do prego e das condições de pagamento e de execuções dos serviços.

Clausula Décima: Os empregados eiou contratados da CONTRATADA estarão
exclusivamente sob sua subordinação e deverão executar tão somente os serviços
especificados na clausula primeira, ficando expressamente vedada a participação em
serviços de outra natureza.

Cláusula Décima Primeira: A CONTRATANTE por intermédio de representante
fiscalizara a execução dos serviços, sendo a CONTRATADA obrigada a fornecer as
informações necessárias para facilitar a atuação da CONTRATANTE no
acompanhamento dos serviços executados;

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo o inadimplemento de quaisquer por qualquer das partes,
fica estipulado urna multa contratual equivalente a 50% (Cinquenta por cento) do valor
total do contrato, neste caso independentemente da perda total de quaisquer parcelas
pagas antecipadamente e das obrigações de ressarcir os prejuízos decorrentes da execução
por perdas e danos, honorários advocaticios e etc.;

Parágrafo Segundo: Qualquer das partes, a qualquer momento, motivadamente e
unilateralmente, poderá resilir o presente contrato, mediante comunicação expressa
outra parte, sem que a parte denunciante incida ern qualquer multa, ônus ou penalidade.
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Desde que faça a manifestação escrita corn 30 (trinta) dias de antecedência, afim de
possibilitar o remanejamento dos funcionários a outro lugar.

Cláusula Décima Segunda: Na hipótese de serem propostas reclamatórias trabalhistas
pelos funcionários, empregados e/ou contratados da CONTRATADA, a mesma se
compromete a, em juizo responsabilizar•se totalmente por eventuais débitos inclusive
ressarcir a CONTRATANTE por quaisquer gastos ocorridos em decorrência das
mesmas;

Cláusula Décima Terceira: Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer
das partes, quando alguma inadimplir quaisquer cláusulas do presente; desde que haja
comunicação formal por escrito justificando o motivo.

Cláusula Décima Quarta: Declara a CONTRATADA constituir-se em empresa idônea,
estando ern dia com as suas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas da empresa;

Cláusula Décima Quinta: As partes elegem o Foro da Comarca de Londrina, Estado do
Parana., como sendo o único competente para conhecer e dirimir quaisquer duvida ou atos
judiciais decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro por mais
privilegiado que posso parecer.

Cláusula Décima Sexta: E por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente
instrumento particular de prestação de serviços, em duas vias de igual teor e forma na
presença de duas testemunhas para que produza os efeitos legais.

Londrina, 01 de maio de 2015.

It

ues Vieira

--"YA1,11,1tta.,4  
P N aRilcw6Sartori

MAC VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -ME

TESTEMUNHAS: TESTEMUNHAS:
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ATESTADO D CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa TOTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Luigi Amorese, 6.485 no Bairro Jd Leonor —

Londrina Pr., inscrita no CNPJ 10.967.049/0001-71, atesta para os devidos fins que a

empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME,

inscrita no CNN sob n° 15.562.375/0001-12, atualmente situada Rua: São Vicente, 449- Jd

Palmares, CEP 86025-040 — Londrina — Paraná prestou  os serviços abaixo especificados

em plenas condições e aptidão técnica, com idoneidade, zelo e eficiência.

Serviços prestados de vigilante armado 12 horas noturno escala 12X36 pelo

período de 15/01/2015 a 30/09/2017. 

Atestamos que tal  prestação de serviços foi executado (a)s satisfatoriamente, não

existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e

responsabilidade com as obrigações assumidas.

z4E,Z.1 .0»

TOTAL EMPREENDIMENTOS E liARTICIPACOES LTDA
Representante legal p/p José Constantino Caldini

CPF 240.067.189-34

Londrina, 26 de setembro de 2018.
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MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL LIDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA

Empresa autorizada pela Policia Federal 

ALVARÁ n2 2.907/2014, de 06 de Agosto de 2014

Certificado de Segurança n9 1597/2014, expedido pelo DREX/SR/DPF

CONTRATANTE: TOTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Av. Luigi Amorese, n° 6.485 no Bairro id Leonor na Cidade de Londrina -
Parana, CEP 86.071-020, inscrito no CNPJ sob n.° 10.967.049/0001-71 Neste ato representado
pelo Sr. Sr. MARCOS ALFREDO BONOSKI inscrito no RG 1.228.049-1 e no CPF 358.701.339-04.

CONTRATADA: MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LIDA, Pessoa Jurídica de Direito
privado, Com sua Administração em Londrina, Estado do Parana, Rua Catarina de Bora n2 374,
Bairro: Jardim Roveri, CEP: 86.039-370 inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.562.375/0001-12, Neste Ato
Representado pela Sr Elaine Cristina Oliveira Barbosa.

Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de Serviços de Vigilância
armada, sendo fornecida pela CONTRATADA, mão-de-obra especializada e equipamentos
necessários aos serviços ora contratados, para os quais declara estar desenvolvendo suas
atividades de acordo com os ditames estabelecidos pela Lei n° 7.102 de 20 de junho 1983,
regulamentadas pelo Decreto n° 89.056 de 24 de novembro de 1983. Portaria 3233/2012.

Cláusula segunda — A CONTRATADA disponibilizara a CONTRATANTE, um posto de serviço de
vigilância armada, no endereço supra citado, que funcionará em período de 12 horas noturno, em
regime de escala 12x36.

Cláusula terceira — A CONTRATADA, disponibilizara para a execução do serviço 02 (dois)
funcionários de seu quadro efetivo, sendo estes vigilantes legalmente habilitados e autorizados
para a função, assim como devidamente uniformizados e equipamentos de comunicação, sendo
01 (um) por escala 12x36 no período noturno todos os dias do mês.

Parágrafo único: Os serviços de segurança a que se refere a cláusula primeira, serão executados
por vigilantes devidamente capacitados, responsabilizando-se a CONTRATADA, por danos e
prejuízos diretos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por negligência ou imperícia de seus
vigilantes, desde que provada a culpa dos mesmos.

Cláusula Quarta — Os serviços a serem prestados constituem serviços de vigilância armada,
objetivando a proteção do patrimônio e de funcionários que prestam serviços no local.
Fiscalizando controle de entrada e saída de pessoas e prevenção de eventuais roubos e furtos.
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Parágrafo único: A CONTRATADA não possui o condão ou dever de impedir os delitos, devendo,
no entanto, agir preventivamente, através de ações e medidas de segurança necessárias para o
feito, e em caso de ocorrências delituosas, acionarem o órgão público competente para efetuar
detenções ou prisões.

Cláusula Quinta — A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal de R$ 7.877,00 (sete
mil oitocentos e setenta e sete centavos), referente aos serviços prestados de vigilância armada,
que deverá ser pago no dia 02 (dois) de cada mês, através de boleto bancário.

Parágrafo Primeiro — Ocorrendo atraso no pagamento das mensalidades, sera acrescido ao valor
disposto nesta cláusula, a razão de 3% (três por cento) de juros ao dia e 2%(dois por cento) de
multa ao mês.

Parágrafo Segundo — Caso a CONTRATADA não efetue o pagamento de quaisquer verbas
trabalhistas, tributos ou qualquer outra valor decorrente da prestação de serviços aqui
estabelecida, poderá a CONTRATANTE, por mera liberalidade, efetuar o recolhimento e
compensar com valores devidos a CONTRATADA.

Cláusula Sexta — A CONTRATADA se responsabiliza pelas seguintes obrigações:

Parágrafo Primeiro — A perfeita execução dos serviços contratados;

Parágrafo Segundo — Corrigir as suas expensas dos serviços que apresentarem defeitos ou
incorreções resultantes de sua execução, bem como sanar o mais breve possível as
irregularidades registradas por escrito pela CONTRATANTE;

Parágrafo Terceiro — Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas contribuições e encargos
sociais, bem como salários e outros encargos de natureza trabalhista ou previdenciária de seu
funcionário que estiver envolvido na prestação deste serviço.

Parágrafo Quarto — Apresentar 5 CONTRATANTE, com no mínimo 10(dez) dias de antecedência ao
dia de pagamento, a nota fiscal dos serviços prestados.

Parágrafo Quinto — Realizar a substituição do funcionário no serviço, quando desejar a
CONTRATANTE, sem qualquer ônus.

Parágrafo sexto — A CONTRATADA se reserva no direito de substituir seu funcionário, quando
razão interna justificar, devendo entretanto, informar previamente ao CONTRATANTE.

Parágrafo Sétimo — Exercer a fiscalização dos serviços prestados por seu funcionário, através de
supervisão periódica.

Parágrafo Oitavo — Suprir prontamente eventual falta de seu funcionário na prestação do serviço,
responsabilizando-se integralmente, por qualquer dano ou prejuízo que venha a ser causado
neste período de substituição ou ausência.

Parágrafo Nono — Este contrato não gera nenhum vinculo empregaticio entre os funcionários ou
profissionais liberais da CONTRATADA, bem como a CONTRATADA com o CONTRATANTE, sendo
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas e previdenciários
pertinentes a tal realização.

Parágrafo Décimo — Obriga a manter sigilo de todas as informações e ocorrências registradas, no
local protegido.

Parágrafo Décimo Primeiro — Apresentar o comprovante de recolhimento das contribuições
sociais e demais verbas trabalhistas dos seus funcionários e prestadores de serviço que foram
alocados na sede da CONTRATANTE, sempre que solicitado.

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.50,luizfernando)  pag. 1087 de 1732



AL IFt
TABELIO 7,4 A g 0 vUGIWARA
14.° 1-A6E001\4,1u DI. NOIAS DE LONDRINA PR

LONDRINA, 14 DEZ 2017
A presente fotoconia é rerS0:*1iCii0 fiei do documento
que nos foi apresentoue. Dou fé

14.° SER Ni IM LA:
'Certifico goo o Selo de Autenticidade de Atos foi

pfixgrin na LiltIrnS f0111.1 (.12 dOgurnento entregue

para a paFte,'

MAURO HIROSHI r uivvARA - labelibo Designado

[7iMARGARIDA TEREZA CARRIS FUGI WAHA - Escrevente

14:1EUNILDE DE SANTANA CARI - Escrevente

—1P01.IANA FÉlIX DE AI MEIDA Escrevente

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.50,luizfernando)  pag. 1088 de 1732



•

Cláusula Sétima — 0 prazo do presente instrumento dar-se por um prazo indeterminado, com inicio
no dia 15/01/2015 não podendo ser rescindido dentro de um prazo de 01 (um) ano. Caso haja
interesse. de não renovação do presente instrumento ao término do referido prazo por parte da
CONTRATANTE, deverá ser feito uma comunicação prévia por escrita/via e-mail para a
CONTRATADA com antecedência de 30 (trinta) dias do término do presente instrumento, não
havendo tal comunicação o contrato sera prorrogado por prazo indeterminado, podendo ser
rescindido a qualquer momento mediante comunicação prévia por escrita/via e-mail para a
CONTRATADA corn antecedência de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único — Se a comunicação da rescisão contratual se der em prazo inferior a 30(trinta)
dias, incidira multa de 30%(trinta por cento) sobre o valor mensal do contratado.

Cláusula Oitava — Qualquer alteração nas condições do presente contrato devera ser manifestada
por escrito, por ambas as partes e feita através de termo aditivo a este instrumento.

Cláusula Nona — Os direitos e obrigações decorrentes deste contrato particular, não poderão ser
cedidos ou transferidos a terceiros a não ser de comum acordo pelas partes.

Cláusula Décima — Haverá correção no preço — base durante a vigência deste contrato, quando
por força de dispositivos legal, haja reajuste salarial, dissídios, antecipações ou quaisquer outros
dispositivos que beneficiem a categoria profissional a qual pertencem os funcionários da
Contratada, desde que devidamente comprovados. O dissídio da categoria ocorre todo mês de
fevereiro do ano vigente e fica assegurada a Contratante de acordo com a porcentagem do
dissídio, entretanto, ser informado ao CONTRATANTE com 30(trinta) dias de antecedência,
aplicando tal reajuste, para o mês subseqüente.

Cláusula Décima Primeira — As partes elegem o foro da Comarca de Londrina/PR, para solução
das pendências originadas do presente contrato, com expressa renuncia de qualquer outro, por
mais privilegiada que seja.

E, por assim estarem de justo e comum acordo, das cláusulas aqui expressas, assinam este
instrumento particular em 03(três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo
para os efeitos legais e de direito.

Londrina, 23 de Janeiro de 2015.

MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LIDA
CNN Ng 1 62.375/0001-12,

•TO .11111# tdrOS E PARTICIPAÇÕES LIDA
CNPJ N2 10.967.049/0001-71

TESTEMUNHA 1 TESTEMUNHA 2
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TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILANTE 

Os signatários do presente instrumento são:

1. de um lado, o TOTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n° 10.967.049/0001-71, com sede
e foro na Av. Luigi Amorese, n° 6.485 no Bairro id Leonor na Cidade de Londrina
-Parana, neste ato representado por sr ° Gabriel Martinez Massa, inscrito no RG
6.621.710-8 e no CPF 042.954.199-66.

2. de outro lado, o MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME,

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n° 15.562.375/0001-12,
com sede e foro na Rua São Vicente, n° 449, Jardim Palmares, na cidade de
Londrina/PR, neste ato representado por seu sócio Sra. Maria Caroline da Silva,
inscrita no RG 8.686.135-6 e CPF sob N° 053.309.169-17.

Vimos por meio deste avisar que encerraremos nossas atividades com a
empresa acima citada no prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitado no
contrato firmado entre as partes, encerrando nossas
Setembro de 2017 as 23:59hs.

Londrina/Pr, 01 de Setembro de 2017.

atividades em 30 de

CONTRATANTE CO RATADA
TOTAL EMP. E PARTICIPAÇÕES LTDA MAC VIGILANCIA E SEG. PATR. EIRELI ME
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COPEL
Companhia Paranaense de Energia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4
PARANÁ
HOYMOO EOADO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa MAC VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA , inscrita no CNPJ sob n° 15.562.375/0001-12, situada à Rua São Vicente, N°
449, Jardim Palmares, em Londrina -PR, presta serviços de vigilância patrimonial armada, com
controle de acesso e identificação de pessoas na área de abrangência da Divisão Administrativa
Norte - Região de Londrina, sob regime de empreitada por preço unitário.

Número do contrato: VADNRT N° 4600014706
Data de Assinatura da primeira vigência 01.05.2018
Data do Término da vigência atual 30.04.2019.
Quantidade de Unidades de Serviço Executada: 1 postos de serviço nas instalações do
Almoxarifado da COPEL — DIS em Londrina, situadas á Rua Corruíras, 135.
Gestor do contrato: Leandro Noivo Barbosa

VAIJNRT
Divisão Administrativa Norte
Gisele Hirayama Bueno
Gerente de Divisão
Reg. 40512

gt:ziaudie 2° TabeliEobnaFt.orradzes,mNetia_sT dbeelisLondrina

goNgI el., 
n T Avenida SàoePaulo, 272 -Zentro - Londrina/PR
U (43)3305-3390 - EmaiLcartorio@cartorlosimoni.corn.br

Selo jPhYX.zkYlAh.ZddUP-bZ0X2.uPtFIR
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de GISELE HIRAYAMA
BUENO.*0017*. Dou
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COPEL
Sit Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ
GOVERUOEX/ ESTADO

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA,
CELEBRADO ENTRE A COPEL-DIS E MAC
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.

CONTRATO COPEL VADNRT n9 4600014706

A COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ N.° 04.363.898/0001-06, sociedade por ações, subsidiária integral
da Companhia Paranaense de Energia — COPEL, com sede a Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba,
Estado do Parana, neste ato representada sua Gerente da Divisão Administrativa Norte, GISELE
HIRAYAMA BUENO doravante denominada COPEL-DIS, e, de outro lado, a MAC VIGILANCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ n° '15.562.375/0001-12, sediada a Rua São Vicente, 449 —
Jd. Palmares, Londrina - PR, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. MÊRIEN
STEFANI KING, adiante denominada de CONTRATADA, ajustam entre si o presente, Contrato,
devidamente autorizado por meio do MEM DADD N° 1088/2017, o qual reger-se-á pelas normas da Lei
8666/93 e Lei Estadual 15.608/07, legislações pertinentes e seguintes Cláusulas:

CLAUSULA I - OBJETO

0 presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, 12 horas
de segunda a sexta-feira e 24 horas, aos sábados, domingos, feriados e deliberações, como feriados
locais e/ou feriados prolongados por decisão administrativa da Copel, nas instalações e areas limítrofes
do Almoxarifado da Cope! em Londrina, corn controle de acesso e identificação de pessoas, e
eventualmente na area de abrangência da Região Norte, conforme especificado na Descrição Detalhada
do Objeto, anexa a este contrato.

CLAUSULA II - DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram este contrato independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

Edital do Pregão Eletrônico COPEL n° SGD180019/2018 e seus anexos;
Proposta da CONTRATADA, apresentada em 28/02/2018;
Documentos complementares e esclarecimentos constantes do processo licitatório.

CLAUSULA III - VIGÊNCIA DO CONTRATO

0 presente contrato vigorará pelo prazo' de 12 (doze) meses, a contar de 01 /OS/2018, podendo ser
prorrogado, até, no máximo, 60 (sessenta) meses, formalmente mediante termos aditivos.

§1° 0 término do prazo de vigência deste contrato não afetará direitos ou obrigações das partes,
relativas a pagamentos, prestação de garantia, regularização documental e outras do gênero, que,
eventualmente, devam ser exercidas ou cumpridas após o término do referido prazo de vigência.

§2° A vigência deste contrato poderá encerrar-se antes do prazo estabelecido no "caput" desta
cláusula, se exaurido o valor previsto no § 1° da Cláusula "Valor Total do Contrato".

CLAUSULA IV - VALOR TOTAL DO CONTRATO

Pelo serviço objeto deste contrato, a COPEL-DIS pagará à CONTRATADA, mensalmente, o prego global
mensal de R$ 14.098,99 (quatorze mil, noventa e oito reais e noventa e nove centavos).

§ 1° Para fins contábeis, dá-se ao presente contrato o valor estimado de R$ 169.187,88 (cento e
sessenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

§ 2° 0 valor deste contrato é meramente estimativo, não cabendo a CONTRATADA quaisquer direitos,
caso o mesmo não seja atingido durante sua vigência.

oos To FUGi

1144111z Co et ao S taa:endes
CONTRATO VADNRT N9 4600014706 tone'
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ZIP COPEL
SZ Companhia Paranaense de Energia

§ 32

1

L40

PARANA
GOVERNO DO ESTADO

Quaisquer tributos criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste instrumento, cuja base
de cálculo seja o preço contratado, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para mais
ou para menos, conforme o caso.

§ 4° Nos preços já estão incluídos mão de obra, materiais e equipamentos, inclusive de segurança,
ferramentas, uniforme, treinamento, alimentação, transporte, seguros de qualquer natureza,
perdas eventuais, despesas administrativas, lucros, tributos e demais encargos diretos e indiretos,
necessários à perfeita execução dos serviços.

CLAUSULA V - FATURAMENTO

A CONTRATADA apresentará à COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ 04.368.898/0001-06, Inscrição
Estadual 90.233.073-99, com sede à Rua José Izidoro Biazetto, 158, Curitiba, Paraná, a nota fiscal/fatura
adequada e corretamente emitida, correspondente ao preço dos serviços realizados (ou materiais
entregues, se for o caso) no período, a cada 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura deste contrato,
sob protocolo, na Divisão Administrativa Norte, E't Rua Chile, 10A, em Londrina, Paraná, e-mail
administrativo.londrina@copel.com.

§ 1° A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ão) ser emitidas na forma e modelo definidos pela legislação
fiscal para cada operação ou prestação, e ainda:

a) especificar a quantidade, os valores unitários, subtotais do(s) item(ns), total da Nota Fiscal,
número do contrato e o(s) item(ns) do Anexo de Contrato — Itens de Fornecimento.

b) Ser emitida com o mesmo CNPJ da CONTRATADA constante no preâmbulo deste contrato; ou

§ 2 A(s) notas fiscal(is)/fatura(s) deverão obedecer rigorosamente o discriminado acima, sob pena de
ser(em) devolvida(s) para as devidas correções.

§ 3° Caso a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) seja(m) devolvida(s) para correção, considerar-se-á a data do
último protocolo para efeito de prazo para pagamento.

§ 40 A CONTRATADA deverá detalhar o(s) tributo(s) incidente(s) e respectiva(s) aliquota(s).

§ 52 A CONTRATADA ao emitir Nota Fiscal Eletrônica, deverá obrigatoriamente enviar para a COPEL-
DIS:

a) o arquivo (de extensão ".pdf") da respectiva nota fiscal para o e-mail da área gestora do
contrato, definida no "caput" desta cláusula;

b) o arquivo XML da respectiva nota fiscal eletrônica para o e-mail "nf.eletronica@copel.com", no
caso de nota fiscal de materiais - logo após a sua emissão, antes da entrega do material para a
COPEL-DIS, com a identificação, no "assunto" do e-mail, do nome da CONTRATADA e do
número da nota fiscal, conforme disposto no Decreto Estadual do Paraná n° 2.129/2008, e na
Norma de Procedimento Fiscal do Estado do Paraná n° 49/2008.

Os arquivos XML não poderão estar compactados e devem estar em conformidade com as
disposições técnicas estabelecidas no Manual de Integração da Nota Fiscal Eletrônica, sob
pena de não serem processados.

§ 6° A CONTRATADA deverá discriminar na nota fiscal, se devido, a incidência dos seguintes tributos:

a) quando aplicável, indicar o Imposto sobre Serviços — ISS, nos termos da Lei Complementar n°
116, de 31 de julho de 2003 e atendendo a legislação municipal de cada município, bem como
destacar o município onde foi executado o serviço — a base de cálculo do ISS — aliquota e o
valor a ser retido;

b) quando aplicável, indicar no documento fiscal o valor correspondente à retenção sobre os
pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado,
conforme artigo 29 e 30, da Lei 10.833/2003: Imposto sobre a Renda (IR), da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
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d) quando aplicável, indicar Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS,
conforme estabelecido na Lei Complementar n2 87, de 13 de setembro de 1996, e atendendo a
legislação do Estado do Parana nos termos do Regulamento do ICMS-PR - Decreto
1980/2007.

§ 72 De acordo com o Decreto n° 1.676/2010, da Prefeitura Municipal de Curitiba, o prestador de
serviço, pessoa jurídica, que emitir nota fiscal/fatura autorizada por outro município, cujo serviço a
ser contratado conste no Anexo Onico do referido Decreto, deverá se inscrever no Cadastro de
Prestadores de Serviços de Outros Municípios — CPOM, junto à Prefeitura Municipal de Curitiba.

§82 A não apresentação do CPOM, devidamente deferido pela Prefeitura Municipal de Curitiba,
importará na retenção da fonte do ISSQN, nos termos do que estabelece o artigo artigo82, inciso
XIII da Lei Complementar n2 40/2001, que instituiu o Código Tributário Municipal de Curitiba, e do
art. 6° do decreto municipal n2 1.676/2010

§ 92 Quando aplicável, a COPEL-DIS fará a retenção e o recolhimento da Contribuição Previdenciaria
devida pela CONTRATADA, com base na aliquota prevista na legislação previdenciaria, calculada
sobre o valor da mão de obra.

§ 10 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA e apresentada na COPEL-DIS para
protocolo, impreterivelmente, até o dia 20 (vinte) do mês de sua emissão, para viabilizar a
escrituração fiscal e contábil no mês de competência com os devidos tributos incidentes.

§ 12 Em cumprimento ao disposto no artigo 99, XIV da Lei Estadual 15608/07, a COPEL-DIS se
reserva o direito de periodicamente fiscalizar as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, sendo que o descumprimento da referida obrigação acarretará a tomada das medidas
contidas no inciso XV do referido dispositivo legal.

CLAUSULA VI- PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO
A CONTRATADA emitirá nota fiscal/Fatura contra a COPEL-DIS, cujo pagamento sera efetuado via
border6, em 30 (trinta) dias, contados a partir da data contratual ou efetiva do evento gerador de
pagamento, prevalecendo o que ocorrer por último.

§ 1° A COPEL-DIS efetuará a vistoria dos serviços prestados, no prazo fixado no "caput" desta
cláusula, observada a Cláusula "Fiscalização", cujo pagamento estará condicionado à aprovação e
recebimento por escrito dos mesmos.

§ 22 Ocorrendo o vencimento da obrigação em dia em que não haja border& o vencimento postergar-
se-á para o dia em que for emitido o próximo border&

§ 32 Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta corrente da CONTRATADA, em
estabelecimento bancário por esta indicado no impresso padrão, disponível no site
www.copel.com (fornecedores — dados financeiros — formulário para crédito em conta).

Demais informações sobre pagamentos poderão ser obtidas no mesmo site, no campo —
fornecedores — consulta dados financeiros

§ 42 Considerando que o pagamento do preço contratado sera feito mediante crédito em conta
corrente, é vedado a CONTRATADA a emissão de duplicata para circulação. O descumprimento
desta obrigação sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa, observado o procedimento
previsto no item 5 da Cláusula Penalidades, bem como o disposto no Parágrafo 49 da referida
Cláusula.
A COPEL-DIS não reembolsará, em hipótese alguma, tributos indevidamente calculados, multas
fiscais e demais acréscimos tributários.

§ 62 A COPEL-DIS não se responsabilizará por atraso de pagamento de nota fiscal/Fatura sem
indicação do número do contrato e item correspondente.

§ 79 Quando ocorrer atraso no pagamento das Notas Fiscais/Faturas, por motivo e inteira
responsabilidade da COPEL-DIS, esta fica sujeita as sanções abaixo, calculado com base no valor
da obrigação identificada ou das Notas Fiscais/Faturas, mediante apresentação pelo fornecedor
do respectivo documento de cobrança.

§ 52
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a) Multa de 2% (dois por cento);

b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; pró-rata-die, contados após a data de
vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principal;

c) Correção monetária com base no INPC, pró-rata-die, contados após a data de vencimento da
obrigação e até o efetivo pagamento da obrigação principal.

CLAUSULA VII - REAJUSTE DE PREÇOS

Os pregos estabelecidos neste contrato serão passíveis de reajuste anual, de acordo com a variação do
INPC — Indico Nacional de Preços ao Consumidor, no período, ou outro índice oficial que venha a
substitui-lo.

§ 1° A aplicação do reajuste será anual, contados a partir da data de inicio da vigência do contrato,
tendo como base de cálculo A data da apresentação da proposta.

§ 2° Para os reajustes subsequentes, o reajuste será anual, contados a partir da datado último reajuste
ocorrido.

§ Na(s) planilha(s) de orçamento do custo dos serviços, o campo "aviso prévio trabalhado" será
zerado após o primeiro ano de vigência do contrato.

CLAUSULA VIII - REPACTUAÇÃO

A repactuação de preços será utilizada como espécie de reajuste contratual nas contratações de mão de
obra terceirizada para a prestação de serviços contínuos, devendo promover, mediante negociação, o
repasse do aumento dos custos da mão de obra decorrente de acordo, dissídio ou convenção coletiva.

§ 1° Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas,
a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissidios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.

§ 2 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente A época da
apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver
vinculada As datas-base destes instrumentos.

Nas repactuações subsequentes A primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo A ultima repactuação.

§ 42 As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da Planilha de Custos
e Formação de Preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a
repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

§ 5° As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, serão objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogação contratual ou com o
encerramento do contrato.

§ 6° Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas a partir:

a) Da ocorrência do fato gerador que deu causa A repactuação, quando efetuado o pedido em
até 60 (sessenta) dias da data do fato gerador; ou,

b) da data do pedido, quando este for efetuado após 60 (sessenta) dias da data do fato gerador.

§ 7° Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

§ 8° A repactuação sera formalizada através de termo aditivo.

CLAUSULA IX — LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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CLAUSULA X - OBRIGAÇÕES DA COPEL-DIS
Além das demais obrigações assumidas sob este contrato, caberá também a COPEL-DIS:
1. Fornecer, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos.

2. Manter, sempre por escrito, entendimentos sobre serviços com a CONTRATADA, ressalvados os
casos determinados pela urgência, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por
escrito, dentro do prazo máximo de três dias ateis.

3. Efetuar as medições dos serviços executados pela CONTRATADA, nos termos estabelecidos neste
contrato, emitindo o respectivo boletim de medição.

4. Realizar reunido de integração com a CONTRATADA, orientando e esclarecendo questões acerca
da execução dos serviços, da segurança e saúde no trabalho, do meio ambiente, da
responsabilidade social e do Código de Conduta da COPEL.

Parágrafo Único: A COPEL coloca a disposição, da CONTRATADA, o seu Canal de Comunicação
Confidencial, que tem a atribuição de receber e tratar informações sobre fraudes,
irregularidades, descumprimento de normas legais e afins, com proteção do
informante, através do fone n'' 0800 643 5665.

CLAUSULA X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das demais obrigações assumidas sob este contrato, caberá também a CONTRATADA:
1. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01.08.2013 ("Lei Anticorrupção"),

bem como previstas no Decreto n° 8.420/2015 que a regulamentou, abstendo-se de cometer atos
tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades de que tiver
conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na COPEL-DIS.

2. Apresentar a COPEL-DIS a declaração de seus trabalhadores, empregados e prepostos antes do
inicio da prestação dos serviços, em atendimento ao disposto no Art. 4°, Parágrafo 1°, do Decreto
Estadual 26/2015, conforme modelo — anexo VI do edital de licitação.

3. Ter pleno conhecimento e posse da legislação ambiental aplicável relacionada a execução do
objeto deste contrato.

4. Ter ciência e comprometimento as orientações apresentadas no Manual do Fornecedor, buscando o
alinhamento dos princípios e diretrizes relacionadas ao processo da cadeia de suprimentos.

5. Executar o objeto do presente contrato orientando-se na Política de Sustentabilidade e Cidadania
Empresarial da COPEL, disponível no endereço eletrônico: www.copel.com.

6. Executar o objeto do presente contrato pautando-se no uso racional de recursos, de forma a evitar e
prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de
resíduos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela COPEL-DIS.

7. Quando se tratar de empregado terceirizalo com posto de trabalho nas dependências da COPEL
(recepção; vigilância; serviços de limpeza; zeladoria), observar e cumprir as normas previstas na Lei
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

8. Em ocorrendo quaisquer danos ao meio ambiente, a CONTRATADA deverá comunicar à COPEL-
DIS, imediatamente e de forma eficaz, bem como realizar todas as medidas possíveis e necessárias
no sentido de reparar e minimizar os danos e impactos ambientais gerados. A CONTRATADA
também deverá comunicar a COPEL-DIS as notificações, citações e autos de infração que receber,
sem que este fato implique em transferência de qualquer responsabilidade a COPEL-DIS.

9. Responsabilizar-se pela integral prestação dos serviços dentro dos padrões de qualidade e
quantidade exigidas, nos horários e periodicidade estabelecidos na Descrição Detalhada do Objeto,
anexa a este contrato, bem como por obrigações decorrentes do descumprimento da legislação em
vigor.

9.1. A execução dos serviços poderá sofrer alterações de horários e periodicidade mediante
comunicação por escrito a CONTRATADA.
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9.2. Nas situações de emergência, o encarregado da COPEL-DIS poderá alterar a rotina
estabelecida, com o objetivo de salvaguardar os interesses operacionais da COPEL-DIS.

10. Ressarcir quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados à COPEL ou a terceiros, por ocasião
da execução ou em decorrência dos serviços ora contratados, bem como arcar com qualquer ônus
oriundo de processos judiciais ou administrativos.

li . Preservar os bens e interesses da COPEL, de seus empregados em serviço e de terceiros em geral.

12. Solicitar a presença imediata do responsável pela fiscalização da COPEL-DIS em caso de acidentes
durante a execução dos serviços, que ocasionem ou não danos pessoais, materiais, em bens da
COPEL ou de terceiros.

13. Prestar pronto atendimento aos seus empregados, em caso de acidentes durante a execução dos
serviços, que ocasionem ou não danos pessoais, materiais, em bens da Copel ou de terceiros,
comunicando imediatamente a COPEL-DIS, bem como danos materiais em bens da COPEL-DIS ou
de terceiros, comunicando imediatamente a COPEL-DIS no prazo máximo de 5 (cinco) dias, com o
devido preenchimento do Registro de Acidente com Empreiteiras - RGE e cópia da CAT,
devidamente protocolada junto ao INSS, conforme definidos no item 17 do Guia de orientações de
segurança e saúde do trabalho para empresas contratadas.

13.1. Se a ocorrência de um acidente com os empregados da CONTRATADA for considerado de
natureza grave, que envolva risco de morte, e a CONTRATADA não puder prestar um pronto
atendimento ao acidentado, a COPEL-DIS, possuindo pessoal e transporte disponível, fará o
primeiro atendimento de emergência, encaminhando o acidentado para a unidade hospitalar do
Sistema Único de Saúde - SUS mais próxima, ficando a CONTRATADA responsável, a partir
do internamento do acidentado, a assumir e prover todo o atendimento legal cabível. Os custos
provenientes do atendimento emergencial, utilizando pessoal e veiculo da COPEL-DIS serão
cobrados da CONTRATADA, mediante dedução nas faturas devidas ou por emissão de fatura.

14. Repassar aos seus empregados alocados ria prestação dos serviços objeto deste contrato, as
informações relativas aos meios de acesso ao Canal de Comunicação Confidencial da COPEL,
indicadas no Parágrafo Único da Cláusula Obrigações da COPEL-DIS.

15. Alocar empregados qualificados para o desempenho das funções, que preencham integralmente os
pré-requisitos exigidos.

16. Responsabilizar-se pelo bom comportamento e pelos atos praticados por seu pessoal, nas
dependências da COPEL, obrigando-se a substituir ou afastar, de imediato ou no prazo concedido
pela COPEL-DIS, qualquer empregado por motivo de má qualidade dos serviços ou por outra razão,
a critério da COPEL-DIS.

16.1. Não ocorrendo a substituição no prazo concedido, o empregado considerado faltoso será
impedido de executar as atividades e afastado do posto de serviços, oportunidade em que
passará a ser contado o prazo para a aplicação de multas por serviços não realizados
(ocorrência do tipo "A"), até a data em que a pendência seja regularizada.

16.2. Os empregados que forem afastados dos postos de serviço, por motivos que se enquadrem no
disposto acima, não mais poderão ser alocados em unidades e serviços prestados a
COPEL-DIS.

16.3. A eventual substituição nos termos do item acima não implicará em qualquer ônus adicional
para a COPEL-DIS, suportando a CONTRATADA quaisquer encargos ou responsabilidades
trabalhistas ou previdenciárias relativamente aos empregados substituidos ou afastados.

17. Refazer os serviços que apresentarem defeitos, falhas, deficiências ou divergências em relação ao
especificado neste contrato.

a) A correção deverá ser efetuada a partir de notificação da COPEL-DIS e dentro dos prazos por
esta determinados.
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c) A COPEL-DIS fica autorizada a deduzir da(s) fatura(s), os valores que vier a pagar a terceiros,
pelo atendimento de serviços não realizados ou realizados com atraso pela CONTRATADA.

18. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios e outros incidentes sobre os serviços objeto deste contrato.

20. Cumprir ao disposto no Artigo 99, Inciso XIV da Lei Estadual n° 15608/07, reservando-se a COPEL-
DIS o direito de periodicamente fiscalizar as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, sendo que o descumprimento da referida obrigação acarretará a tomada das medidas
contidas no Inciso XV do referido dispositivo legal.

21. Antes do inicio de prestação dos serviços, a CONTRATADA fica obrigada a fazer contato com a
COPEL-DIS para agendamento da Reunião de Integração sobre os riscos existentes no(s) local(is)
de prestação dos serviços, a ser ministrado pelos Técnicos de Segurança da COPEL-DIS. Para que
a Reunião de Integração seja realizada, a CONTRATADA deverá entregar a COPEL-DIS, antes da
data marcada para a reunido, a relação nominal dos empregados alocados na(s) unidade(s) e os
seguintes documentos individuais, os quais deverão ser atualizados mensalmente:

a) Copia autenticada em cartório da ficha de registro de empregado;

b) Copia autenticada em cartório da carteira de trabalho - CTPS, mencionando cargo e salário;

c) Cópia autenticada em cartório do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, devidamente assinado
por Médico do Trabalho, discriminando os exames realizados, compatíveis com os riscos
existentes no exercício da função;

d) Termo de recebimento e responsabilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e uniformes;

e) Comprovante do Curso de Vigilante atualizado e reciclagem, se for o caso, ou declaração da
Policia Federal atestando a efetiva participação no(s) curso(s) de formação de vigilantes;

f) Copia atualizada e autenticada da Carteira Nacional de Vigilantes, expedida pela Policia Federal;

g) Cópia de documento que comprove idade minima de 21 anos;

h) Comprovação da inexistência de antecedentes civil e criminal;

i) Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria B e/ou categoria
respectiva do veiculo utilizado na ronda, se for o caso;

j) Cópia autenticda da Apólice de Seguro de Vida em grupo conforme Resolução CNSP n° 05/84
(Conselho Nacional de Seguros Privados do Ministério da Fazenda) contendo os nomes dos
empregados beneficiários alocados para a prestação de serviços, objeto do presente contrato.
Em caso de substituição de um ou mais vigilantes no quadro de prestação de serviços, a
empresa deverá apresentar copia do endosso na apólice substituindo/acrescentando os novos
beneficiários.

22. Manter atualizados na COPEL-DIS, mediante apresentação em original ou copia autenticada em
cartório ou emitida por sistema eletrônico — rede de comunicação INTERNET, os seguintes
documentos:

a) Certificado de regularidade do FGTS — CRF;

b) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo(s)
distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da CONTRATADA na forma da lei;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida no site do Tribunal Sup rior do
Trabalho —TST.

23. Apresentar até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação dos serviços:
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a) Holerite discriminando as verbas trabalhistas, inclusive o adicional de periculosidade,
devidamente assinado pelo empregado ou folha de pagamento analítica acompanhada do
comprovante de depósitos do salário;

b) Registro de frequência e seus anexos (atestados, declarações, aviso de férias, aviso prévio, etc.)
corretamente preenchidos e devidamente assinados pelo empregado;

c) Guia de recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP;

d) Guia de recolhimento da Previdência Social - GPS;

e) Extrato de carga executada nos cartões de vale-alimentação e vale transporte, fornecido pelas
administradoras dos benefícios. Estes não poderão ser pagos aos funcionários de forma a
caracterizar natureza salarial;

f) Comprovante de recolhimento do ISSQN, quando aplicável;

g) Comprovante de quitação dos seguros.

24. Observar que o pagamento das faturas ficará condicionado à satisfação integral das disposições
do(s) item(ns) 21 a 23

25. A CONTRATADA deverá apresentar, até a data do inicio dos serviços, bem como deverá mantê-los
atualizados, os seguintes documentos:

25.1. Autorização de Funcionamento; e

25.2. Certificado de Segurança.

26. Fornecer aos seus empregados que prestam serviços nas dependências da COP EL:

26.1. Fornecer aos seus empregados que prestam serviços nas dependências da COPEL-DIS,
crachá de identificação impermeável, com foto, nome do vigilante e identificação da empresa
CONTRATADA.

26.2. Uniforme e equipamentos (coldres, armas, munições, coletes a prova de bala, tonfa, cinturão
e colete balístico) aos vigilantes, os quais deverão estar em perfeitas condições de uso e
serão objeto de fiscalização pela COPEL-DIS, conforme especificado no Anexo IX deste
contrato.

a) 0 uniforme deve ser fornecido em quantidade suficiente, de modo que os mesmos se
apresentem, diariamente, no melhor aspecto de higiene e limpeza.

b) A quantidade de cada peça a ser fornecida dependerá do estado de conservação e
apresentação das mesmas, ou seja, peças desbotadas e/ou desgastadas deverão ser
substituídas de imediato, independente da previsão de tempo de utilização feita pela
CONTRATADA.

c) Fornecer óculos de proteção solar, bem como, protetor solar fator 30 para seus
empregados

26.3. EPI's (equipamentos de proteção individual) e EPC's (equipamentos de proteção coletiva)
obrigatórios de acordo com a natureza dos serviços executados e a legislação em vigor.

27. Fazer com que seus empregados encaminhados para os (postos de) serviços apresentem-se
munidos de crachá, uniforme completo, EPI's e EPC's, nos termos do item anterior, sob pena de não
serem aceitos.

28. Fornecer alimentação e transporte aos empregados envolvidos na prestação de serviços do presente
contrato.

29. Responsabilizar-se pela saúde de seus empregados que atendam ao presente contrato, para que,
sempre que necessário, sejam assistidos rápida e convenientemente, mantendo seguro em grupo.
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máximo 48 (quarenta e oito) horas após a data de assinatura do presente contrato. A COPEL-DIS
deverá ser sempre comunicada sobre eventuais substituições deste representante.

31. Respeitar todas as obrigações avençadas na Convenção Coletiva de Trabalho do(s) sindicato(s)
da(s) categoria(s) dos seus empregados, alocados para a execução do objeto da presente
contratação.

32. Comparecer espontaneamente em Juizo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora,
na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista intentada por seus empregados e/ou prepostos
contra a COPEL-DIS, em decorrência dos serviços objeto deste contrato, requerendo a exclusão da
COPEL-DIS da lide, bem como responder pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação,
sendo que a responsabilidade em questão não cessará com o término ou rescisão deste contrato.

33. Comprovar o adequado gerenciamento do ambiente de trabalho, para fins de eliminar e controlar os
agentes nocivos à saúde e à integridade física dos trabalhadores.
33.1. No caso de existência de riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a

saúde ou a integridade física do trabalhador, caberá à CONTRATADA à adoção das medidas
de proteção recomendadas — conforme previsto no artigo 291 da Instrução Normativa RFB
971, de 13/11/2009. A CONTRATADA deverá comprovar o gerenciamento dos riscos
ocupacionais com a apresentação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA,
Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional — PCMSO, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho — LTCAT, Perfil
Prof issiografico Previdenciario — PPP e Comunicação de Acidente do Trabalho — CAT, sendo
este último no caso de ocorrência de acidente.

33.2. Caracterizada a exposição de trabalhador a riscos ocupacionais, a CONTRATADA deverá
comprovar com a correspondente Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, o recolhimento da contribuição adicional
de que trata o Inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/91 e art. 57, § 6° da Lei n° 8213/91.

34. Apresentar, antes do inicio das atividades, o instrumento de garantia das obrigações do presente
contrato, no valor de R$ 8.459,39 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove
centavos), que, em caso de prorrogação deste contrato, deverá ser renovado por igual período e
seu valor ajustado de acordo com o valor dos aditamentos havidos, devendo estar claramente
vinculado ao presente contrato, citando seu número e nomeando a COPEL-DIS como beneficiária.
34.1. No caso de caução, a garantia sera liberada e restituída à CONTRATADA após o término da

vigência do presente contrato (e atualizada monetariamente nas mesmas condições desse - no
caso de dinheiro);

34.2. Nos casos de seguro-garantia ou carta de fiança bancária, o correspondente documento não
poderá conter cláusulas que excluam a cobertura de multas de qualquer espécie impostas
CONTRATADA, observado o disposto nos arts. 86, §§ 2° e 3°, e 87, § 1°, da Lei 8.666/93;

34.3. Disponibilizar à COPEL-DIS, cópia do comprovante de quitação do prêmio junto à instituição
financeira das garantias apresentadas (no caso de seguro-garantia e carta de fiança bancária).
0 comprovante de quitação deverá integrar a garantia apresentada à COPEL-DIS. No caso de
parcelamento da quitação do prêmio, a apresentação do comprovante deverá ser apresentado
conforme o cronograma das parcelas;

34.4. Os Títulos da Divide Pública somente serão aceitos desde que adquiridos junto à instituição
financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, escriturados em sistema centralizado de
liquidação e custódia. A CONTRATADA deverá apresentar a via original do comprovante de
compra dos títulos, emitida pela instituição financeira autorizada pelo BACEN, e documento de
vinculação destes ao presente contrato firmado entre COPEL-DIS e CONTRATADA. Apenas
os títulos públicos escriturais serão aceitos em caução para garantia. Nesses casos, a
aceitação dos títulos sera, obrigatoriamente, por seu valor econômico informado pelo Tesouro
Nacional;
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34.5. A atualização monetária da garantia em dinheiro deverá considerar o tempo em que a garantia
ficou de posse da COPEL-DIS, utilizando os últimos indices divulgados até o momento da
devolução da caução;

34.6. No caso de aumento do valor do contrato e, proporcionalmente, da garantia contratual, deverão
ser considerados prazos diversos para atualização monetária do valor principal e do valor que
foi acrescido, considerando-se a data e o montante de cada deposito em dinheiro efetuado pela
Contratada;

34.7. Contratos com vigência inferior a 12 meses ou sem cláusula de reajuste terão atualização
monetária da garantia em dinheiro corrigida pelo INFO.

35. Fornecer e manter em perfeitas condições de uso os equipamentos, materiais e ferramentas
necessários à execução dos serviços. (quando forem fornecidos pela CONTRATADA)

36. Responsabilizar-se pela guarda de equipamentos, materiais e ferramentas fornecidos pela COPEL-
DIS, que deverão ser armazenados em local designado pela mesma. (quando forem fornecidos pela
COPEL-DIS)

37. Orientar os seus empregados para que os serviços sejam desenvolvidos com segurança a fim de
evitar acidentes, bem como prom over cursos na area de segurança do trabalho.

38. Não efetuar queima de vegetação, lixo e/ou outros materiais nas instalações da COPEL e
proximidades.

39. Não retirar galhos e/ou vegetação que estejam em contato com estruturas e/ou equipamentos
energizados da Copel.

40. Atender ao contido no Guia de Orientações de Segurança e Saúde do Trabalho para Empresas
Contratadas.

41. Entregar imediatamente à administração da COPEL, os objetos particulares e de uso pessoal,
porventura esquecidos no interior das instalações, pelos seus empregados, com anotações dos
respectivos locais e datas.

42. Fechar janelas, portas e desligar luzes após o término dos serviços.

43. Comunicar à COPEL eventuais irregularidades nas suas instalações, notadamente elétricas e
hidráulicas.

44. Adequar-se, em casos excepcionais, à alteração de horários e periodicidade, mediante
comunicação por escrito da COPEL-DIS à CONTRATADA.

45. Obedecer rigorosamente as especificações, padrões e normas técnicas aplicáveis, segundo os
critérios de qualidade usualmente exigidos para serviços da mesma natureza, além das normas e
padrões técnicos utilizados pela COPEL.

46. Responsabilizar-se pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de software, metodologias
e padrões técnicos, respondendo, neste caso, individual e diretamente, por quaisquer indenizações,
taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau
uso que deles fizer.

47. Seguir o procedimento de vigilância elaborado pela COPEL-DIS para cada um dos postos, objeto do
referido contrato, que sera divulgado e disponibilizado à CONTRATADA na reunião de integração
de inicio de contrato.

48. Atender requisitos legais estabelecidos - Lei 7102/83, alterado pelas Leis 8863/94 e 9017/95, e
regulamentada pela Portaria DE/DPF-0992/95, suas alterações e legislação vigente para o
funcionamento das empresas de que exploram serviços de vigilância, apresentando documentos
comprobatórios a COPEL-DIS, sendo: AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO - emitida pelo
Ministério da Justiça, CERTIFICADO DE SEGURANÇA - emitido pelo Departamento de Policia
Federal e curso Formação de Vigilantes 14.° SERVENTIA NOTARIAL DE LONDRINA
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a) Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, eimplementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de queesses também se comprometam no mesmo sentido, inclusive quanto ao cumprimento dasobrigações expressas no compromisso pelo combate à escravidão, promovido pelo Ministério doTrabalho e Emprego — MTE;
b) Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores dedezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
c) Não permitir a prática de assédio moral e/ou sexual no ambiente de trabalho, bem como dediscriminação com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade,situação familiar, estado gravídico, orientação sexual, ou quaisquer outras formas de discriminação,implementando esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores, e divulgando osrespectivos canais de denúncia, sejam próprios ou públicos;
d) Proteger e preservar o meio ambiente, bem como, buscar prevenir e erradicar práticas que lhesejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos eadministrativos relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais emunicipais, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei 6.938/81 (Política Nacional doMeio Ambiente) e da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforçosnesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores, devendo comunicar imediatamente a Copelos danos que eventualmente causar, e as notificações, citações e autos de infração que receber,isentando a Copel de qualquer responsabilidade, bem como tomar todas as medidas possíveis parareparar os impactos ambientais gerados;
e) Buscar a incorporação em sua gestão dos Princípios do Pacto Global, disponível em

http://www.pactoglobal.org.br/dezprincipios.aspx, bem como o alinhamento com os Princípios daPolítica de Sustentabilidade e Cidadania Empresarial da Copel, disponível em http://www.copeLcom;
f) Dar preferência à contratação de fornecedores locais e de pequeno e médio porte, contribuindopara o desenvolvimento e geração de renda local;

Praticar a inclusão social através da contratação e capacitaçâo profissional de pessoas comdeficiência, levando em consideração a atividade empresarial desenvolvida, e observando alegislação especifica vigente, incluindo o disposto no art. 93, da Lei 8.213/91 (Planos de Benefíciosda Previdência Social), e nos arts. 34, 37 e 38, da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa comDeficiência).
Parágrafo Único: A COPEL-DIS poderá, a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das obrigaçõesconferidas à CONTRATADA nesta cláusula, sendo-lhe facultadas visitas a quaisquer

estabelecimentos desta, sem prévio aviso.

CLAUSULA XII - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA deverá cumprir integralmente as exigências contidas no Guia de Orientações deSegurança e Saúde do Trabalho para Empresas Contratadas, disponível no site: www.copel.com,implementando as ações de Saúde e Segurança do Trabalho, orientados pelas instruções descritas noGuia. 0 não cumprimento das ações propostas neste documento poderá resultar em penalizações deacordo com o CONTRATO, podendo gerar a suspensão das atividades bem como cancelamento deCONTRATO.

g)

CLAUSULA XIII — FISCALIZAÇÃO E GESTÃO
A COPEL-DIS fiscalizará os serviços, verificando a correta execução dos mesmos, podendo rejeitá-los,no todo ou em parte, sempre que não atendam ao especificado no presente contrato.
§19- A CONTRATADA deverá facilitar sob todos os aspectos a ação da fiscalização, acatando as suasrecomendações.
§ 22 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da COPEL-DIS e não exclui, nem reduz aresponsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer dano decorrente deirregularidade ou má execução dos serviços e na eventual ocorrência de tais casos, não im lica

CONTRATO VADNRT N, 4600014706 Pág. 11/18

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.50,luizfernando)  pag. 1105 de 1732



COPEL
Irre Companhia Paranaense de Energia

§ 39

PARANÁ
GOVERNO MAW

em corresponsabilidade da COPEL-DIS ou de seus prepostos, podendo esta, efetuar glosa nos

pagamentos, nas seguintes hipóteses:

a) Ocorrência do tipo "A": SERVIÇOS NÃO REALIZADOS

b) Ocorrência do tipo "B": SERVIÇOS REALIZADOS INSATISFATORIAMENTE

c) Ocorrência do tipo "C": NÃO UTILIZAÇÃO OU USO INADEQUADO DE UNIFORMES,

CRACK& E/OU EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NA REALIZAÇÃO

DOS SERVIÇOS.

e) Ocorrência do tipo "D": FALTA DE HABILITAÇÃO DO VIGILANTE PARA 0 EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO, FORNECIDA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, E NÃO
REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E

PRIMEIROS SOCORROS.

d) Ocorrência do tipo "E": 0 INADIMPLEMENTO OU PAGAMENTO DE FORMA INCORRETA

AOS FUNCIONARIOS DE QUALQUER BENIFICIO OU ADICIONAIS,

APÓS 0 PRAZO LIMITE ESTIPULADO POR LEI (ART. 459 DA CLT

OU COT).

A fiscalização poderá aplicar penalidades contratuais, exigir providências eventualmente

necessárias e/ou embargar serviços com riscos iminentes, devendo a CONTRATADA providenciar

a imediata eliminação das falhas ou faltas, sem que em razão disso possa ser atribuído qualquer

ônus ã COPEL-DIS.

§ 42 A fiscalização será responsável pelas providências necessárias ao atendimento da legislação

ambiental pertinente ao objeto do presente contrato.

A fiscalização e gestão do presente contrato será de responsabilidade dos empregados indicados

para tais finalidades, de acordo com o `Termo de Designação do Gestor do Contrato, Fiscais e

Suplentes", Anexo I à Norma Administrativa da COPEL — NAC 030904, de 17/09/2012.

CLAUSULA XIV - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente este contrato, ou ainda

subcontratar, no todo ou em parte, o seu objeto, nem comprometer a titulo de garantia a terceiros, seus

créditos junto ã COPEL-DIS, sob pena de rescisão e aplicação das sanções cabíveis.

§ 52

CLAUSULA XV - PENALIDADES

O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato, garantida a prévia defesa e observado o

procedimento previsto nos artigos 161 e 162 da Lei -15.608/07, sujeitará a CONTRATADA ãs seguintes

penalidades:

1. Advertência por escrito, por inexecução parcial do contrato.

2. Multas contratuais conforme abaixo:

2.1 Ocorrência do tipo "A": Multa contratual de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal

do posto em que se verificar a ocorrência, até que seja regularizada.

2.2 Ocorrência do tipo "B": Multa contratual de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal

do posto em que se verificar a ocorrência, até que seja regularizada.

2.3 Ocorrência do tipo "C": Multa contratual de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal

do posto em que se verificar a ocorrência, até que seja regularizada.

2.3 Ocorrência do tipo "D": Multa contratual de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal

do posto em que se verificar a ocorrência, até que seja regularizada.

2.4. Ocorrência doll tENErVIVINONOntratu  de 0,5 % (zero virgula cinco por cen o) ao dia, por
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3. Multa de 12% (doze por cento), por inexecução parcial, sobre o valor mensal do contrato,multiplicado pela quantidade de meses, inteiros e parciais, cujos serviços deixarem de serexecutados.
4. Multa de 12% (doze por cento), por inexecução total, sobre o valor global do contrato.
5. A COPEL-DIS aplicará multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do Contrato, em caso dedescumprimento por parte da CONTRATADA da obrigação contida no Parágrafo 4° da CláusulaProcedimentos para Pagamento.
6. Multa de 5% (cinco por cento), por inexecução parcial, sobre o valor mensal do contrato, emdecorrência do descumprimento de quaisquer das demais obrigações assumidas, sobre as quais jánão se tenha estabelecido penalidade, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
7. Suspensão de participação em licitações no âmbito da COPEL e de suas subsidiárias integrais:

a) em caso de acidente de trabalho grave com lesão permanente ou óbito, ocorrido comempregados da CONTRATADA em decorrência de comprovada negligência ou omissão desta;
b) em demais casos de inexecução total ou parcial deste contrato que acarrete consequênciasgraves ou impacto significativo à COPEL-DIS ou ao interesse público.

8. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5(cinco) anos, nas hipóteses previstas no artigo 156, da Lei 15.608/07.
§10 A aplicação de multas e eventuais danos ou prejuízos causados à Copal serão objeto denotificação e seu valor sera deduzido dos pagamentos que esta vier a fazer à CONTRATADA.
§ 2° Os motivos de casos fortuitos ou de força maior deverão ser devidamente comunicados à COPEL-DIS e comprovados dentro de 5 (cinco) dias a partir de sua ocorrência, para que possam seranalisados e considerados válidos, a critério da COPEL-DIS.

A(s) penalidade(s) aplicada(s) sera(ão) objeto de anotação no Registro Cadastral da COPEL.
§ 4°- As multas estabelecidas nesta clausula serão aplicadas ressalvada a responsabilização daCONTRATADA por eventuais prejuízos excedentes, nos termos do artigo 416, Parágrafo Onico,da Lei n° 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil Brasileiro), cujo valor sera apurado em ação própriae na fase processual adequada, caso não haja consenso entre as partes.

As multas previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 12% (doze por cento) do valor total destecontrato.

§ 6Q As ausências constatadas nos postos de serviços, justificadas ou não, estarão sujeitas a aplicaçãode glosa proporcional aos dias faltosos, aplicando-se o redutor de 1/30 (um trinta avos) por dia,sobre o valor do posto de serviço em que se verificar a ausência, até que a devida reposição seja
regularizada, independentemente da aplicação de multas previstas nesta cláusula quandocabíveis.

CLAUSULA XVI - ORIGEM DOS RECURSOS
Os recursos destinados a este contrato estão previstos no Centro Financeiro DAH001988, doDepartamento de Administração da Distribuição, Item Financeiro CS930022.

CLAUSULA XVII- RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses e com as consequências previstas nos artigos 128 a131 da Lei Estadual 15.608/07.
Parágrafo Único: Caso ocorra a rescisão do Contrato, por qualquer dos casos previstos, a COPEL-DIS

pagará à CONTRATADA apenas os valores dos materiais aceitos até a data da
rescisão, ressalvando-se o direito de deduzir valores decorrentes de multas e/ou
prejuízos acarretados pela CONTRATADA.
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CLAUSULA XVIII- FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Parana, para dirimir quaisquer questões

decorrentes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato,

em 2 (duas) vias na presença de duas testemunhas.

Londrina,• E 6  de  /144̀ gl 

G . ELE HÍRAYATVIA BUENO
DIVI AO ADMINISTRATIVA NORTE

DESIG/DADD/1304.12/2017 de 15/12/2017
NCO 300.03.07

\, •

MERIEN TEFANI KING
MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Testemunhas

Edson Tetsuya himura
Reg. 50785

Pfimella C. A. P. Moura
Reg. 40583

TABELIONATO FUGIWARA14.° TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA PR

'NORMA 1 4 JAN 2019
.)1•!?s•eilte fotocopia é reprodução fiel do documento

foi apresentado. Dou fé.

de 2018

14.a SERVENTI NOTARIAL OE LONDRINAsie f,...no.,00., Aloti fko
fol euo doeumsonto orif.roguo"CartifiCO MOP

afixaci0 rik441t1111
para a parte."

ED MAUR HIROSHI FUGIWARA - Tabelião Designado
I- ¡MARC RIDA TEREZA CARRIS FUGIWARA - Escrevente

lEUNI E DE SANTANA CARI -Escrevente
AF IZ CONCEIÇÃO SILVA MENDES - Escrevente
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

. LOCAL / BASE / POSTO:

POSTO 41?E -

01
Instalações do almoxarifado da COPEL-DIS
em Londrina, situadas a Rua Corruíras, 135.
Parque das Indústrias Leves

01
Dias úteis: Das 19h00 as 07h00 do dia
seguinte.
Sábados, Domingos, Feriados e
Deliberações: 24 horas.

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Serviços de vigilância patrimonial armada 12 horas de segunda feira a sexta feira e 24 horas aossábados, domingos, feriados e deliberações, como feriados locais e/ou feriados prolongados por decisão
administrativa da Copal, nas instalações e areas limítrofes do Almoxarifado da Copel em Londrina, com
controle de acesso e identificação de pessoas e eventualmente na area de abrangência da região norte,
sob regime de empreitada por preço global mensal.
A area de abrangência da região norte compreende os municípios de Abatia, Alvorada do Sul, Andira,Angulo, Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivai, Assaf, Astorga, Bandeirantes, Bela Vista doParaíso, Bom Sucesso, Borrazopolis, Cafeara, California, Cambará, Cambé, Cambira, Candido deAbreu, Carlópolis, Centenário do Sul, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procopio,
Cruzmaltina, Faxinal, Florestopolis, Florida, Godoy Moreira, Grandes Rios, Guapirama, Guaraci, lbaiti,
Ibiporã, Iguaraçu, Itambaraca, Ivaiporã, Jaboti, Jaguapita, Jandaia do Sul, Japira, Jardim Alegre,
Jataizinho, Joaquim Távora, Jundiai do Sul, Kaloré, Leopólis, Lidianopolis, Lobato, Londrina, Lunardelli,
Lupionopolis, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Marumbi, Maua da Serra, Miraselva, Munhoz de Mello,Nossa Senhora das Graças, Nova América da Colina, Nova Fatima, Nova Santa Barbara, Novo
Itacolomi, Pinhaldo, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Quatigua, Rancho Alegre,
Ribeirao do Pinhal, Rio Bom, Rio Branco do Ivai, Rolândia, Rosario do Ivai, Sabaudia, Salto do itararé,
Santa Amélia, Santa Cecilia do Pavão, Santa Fé, Santa Mariana, Santana do Itararé, Santo Antônio da
Platina, Santo Antônio do Paraíso, Santo Inácio, Sao Jeronimo da Serra, São Joao do Ivai, São José daBoa Vista, São Pedro do Ivai, São Sebastião da Moreira, Sertaneja, Sertanopolis, Siqueira Campos,
Tamarana, Tomazina, Uraf, e Wenceslau Braz.

Observação: Em que pese o objeto do contrato abranger todas as localidades supracitadas, os serviços
iniciais serão prestados nas localidades (postos) relacionados no item 4 deste anexo, cuja proposta de
preço para a presente licitação também observará esta condição. Contudo, durante a execução do
contrato, em caso de necessidade, conveniência e respeitado o limite previsto na lei, a Copal
Distribuição S/A poderá efetuar acréscimos e/ou supressões em qualquer das localidades pertencentes
região norte, mediante prévia comunicação à Contratada e emissão do devido termo aditivo.

3- ATIVIDADES
a) Manter o posto de trabalho sob permanente vigilância;
b) Verificar se as cercas, muros, portões e outras proteções em torno da unidade apresentam boas

condições de segurança;
c) Realizar rondas periódicas no perímetro de seu posto de trabalho, conforme plano de segurança

estabelecido pela CONTRATADA utilizando equipamento de supervisão eletrônica;
d) Realizar rondas no interior dos prédios principalmente nos horários em que há menor fluxo de

pessoas (horário de almoço, à noite, finais de semana e feriados);
e) Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas e veículos nas portarias através de

formulários próprios fornecidos pela COPEL e/ou sistema informatizado;
f) Não permitir a entrada de cobradores e vendedores nas instalações da COPEL;
g) Na portaria, manter a cancela sem pre abaixada;
h) Registrar todas as ocorrências em livro e apresentar o mesmo à administração local no primeiro

dia OW subsequente a prestação do serviço;
i) Prestar auxilio às pessoas portadoras de necessidades especiais, quando for preciso;
j) Fora do horário de expediente manter os portões de acesso sempre fechados;
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k) Prestar serviços de atendimento de ligações telefônicas, em aparelho de telefonia móvel de

propriedade da CONTRATADA, para atendimento emergencial nos dias e horários em que não

haja empregados da COPEL na unidade e/ou outros períodos, desde que previamente

determinados pelo responsável pela unidade da COPEL;

I) Inspecionar todas as dependências do prédio após a conclusão dos serviços de limpeza,
manutenção ou reformas, fechando as janelas e portas, desligando aparelhos elétricos e luzes,
salvo aqueles que, por predefinição devam permanecer ligados;

m) Verificar os estacionamentos, identificando veículos estacionados de forma irregular, luzes acesas,
vidros abertos, comunicando imediatamente A administração local para que sejam tomadas as
providências necessárias;

n) Seguir os Procedimentos Operacionais (POP) fornecidos pela administração local.

o) Prestar segurança patrimonial As instalações, comunicando ao Responsável pela Unidade e/ou a
Policia Militar, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
Manter afixado no posto, em local bem visível, o número do telefone da Delegacia de policia da
regido, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela COPEL da instalação e outros de
interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades;
Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as medidas
de segurança para as quais recebeu treinamento especifico;

r) Permitir o ingresso nas instalações, nos finais de semana e feriados, somente de pessoas
previamente autorizadas e identificadas;

s) Repassar para o vigilante que esta assumindo o posto, quando da rendição, todas as orientações
recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e suas imediações;

t) Comunicar A COPEL, todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a representar
risco para o patrimônio da COPEL;
,Colaborar com as Policias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações

• dã COPEL, facilitando, o melhor possível, a atuação daquelas inclusive na indicação de
• tem unhas presenciais de eventual acontecimento;
34sumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, limpos eEs 7 

• WM aparência pessoal adequada;
v&-Manter o(s) vigilante(s) no posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres, principalmente'N

ra atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;

13)

ENBEREÇO DO POSTO DE TRABALHO
RINCorrufras, 135, no município de Londrina, PR.

Ot6U1SITOS PARA OS OCUPANTES DOS POSTOS

• Vtossuir escolaridade minima de ensino fundamental completo, comprovada através de certificado
• conclusão de curso expedido por instituição devidamente habilitada e reconhecida pelo MEC;

 3) Possuir carteira de formação no curso de vigilante, expedida por instituição competente e curso de
reciclagem, no mínimo a cada dois anos, quando for o caso;

) Ter idade acima de 21 anos;
'd) Comprovar inexistência de antecedentes civil e criminal;
e) Noções básicas de informática (digitação).

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA PARA POSTOS QUE CONTEMPLAM VIGILÂNCIA
ARMADA
a) Comprovar a formação técnica da mão de obra oferecida, através de certificados de cursos de

formação de vigilantes, expedidos por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas no
território nacional;

b) Atender novo posto de trabalho emergencialmente em até 24 horas a partir da solicitação formal
da COPEL;

c) Fornecer uniformes e seus complementos A. mão de obra envolvida, conforme descrito, de acordo
com o clima da região e com o disposto no Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Tr
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e) Fornecer controlador de ronda eletrônica, tipo bastão, acompanhado de dispositivo que permita
descarregar os dados nele contidos para a emissão de relatórios mensais, a qualquer tempo, emque conste data e horário que o vigilante efetuou a ronda;

f) Fornecer de 05 (cinco) a 15(quinze) pontos de controle de ronda a serem instalados em cada
posto, em quantidade e alocação definida pela CONTRATADA;

g) Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda a mão de obra oferecida, para atuar
nas instalações da COPEL;

h) Determinar que os empregados observem a utilização obrigatória de EPIs;
i) Fornecer os uniformes, materiais e equipamentos necessários;
j) Ativar e desativar sistemas de alarmes, quando existentes, nos postos de serviço;
k) Promover treinamentos na área de segurança do trabalho e primeiro socorros em até 60 dias após

a assinatura do contrato e reciclagem anual;
I) Fornecer livro para registro de ocorrências, sempre pronto para uso, o qual deve ser mantido

arquivado no posto por, no mínimo, um ano da data da última ocorrência;
m) Fornecer relatório mensal das ocorrências, em formato eletrônico, por posto, até o 5° dia OW do

mês subsequente, contendo:
i. Local;
ii. Data;
iii. Hora;
iv. Descrição detalhada da ocorrência;
v. Nome completo do vigilante; e
vi. Ação tomada pelo vigilante;

n) Apresentar relação de áreas e cópias autenticadas dos respectivos Registro e Porte de Arma que
serão utilizados nos postos de trabalho;

o) Fornecer armamento e munição conforme a legislação vigente,
p) Realizar as revisões das armas de fogo conforme Convenção Coletiva de Trabalho, mantendo as

condições ao longo de toda a vigência contratual; e
q) Oferecer munições de procedência de fabricante, NÃO sendo permitido, em hipótese alguma, o

uso de munições recarregadas.
7- UNIFORME

a) A CONTRATADA deverá fornecer o uniforme padrão, conforme estabelecido em acordo,
convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria ou norma pertinente, devendo substituí-
los a cada seis meses, ou antes, quando apresentar desgaste;

b) A CONTRATADA deverá manter os funcionários devidamente identificados e uniformizados de
forma condizente com o serviço a executar, fornecendo-lhes uniforme completo e dentro dos
padrões de eficiência e higiene;

c) A COPEL poderá exigir, a qualquer momento, a substituição dos uniformes que não atendam às
condições mínimas de apresentação.

d) Os Equipamentos de Proteção Individual — EPI deverão obrigatoriamente apresentar Certificado
de Aprovação — C.A., regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), por meio da
Norma Regulam entadora n° 6.

e) 0 quadro a seguir relaciona os itens mínimos:
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ITEM QUANTIDADE Pc
1 Calça 02

2 Par de Calçado especifico (bota, coturno, etc) 01

3 Camisa 02

4 Jaqueta tipo Japona 01

5 Boné com emblema da empresa 01

6 Cinto 01

7 Capa de chuva 01

0.ANA

VERNO OFSTADO

8 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e equipamentos previstos pelas normas
regulamentadoras para a perfeita execução dos serviços, dentre os quais:

a) Crachá;
b) Aparelho celular simples com chip;
c) Revolver calibre 38;
d) Cinto com coldre e baleiro;
e) Munição calibre 38;
f) Livro de ocorrências;
g) Apito;
h) Cordão de apito;
i) Lanterna;
j) Pilha para lanterna;
k) Painel balistico;
I) Capa do painel balístico individual;
m) Capa de Chuva;
n) Controlador de ronda eletrônica, tipo bastão acompanhado de dispositivo que permita descarregar

os dados nele contidos para emissão de relatórios mensais, a qualquer tempo, em que conste
data, horário, que o vigilante efetuou a ronda;

o) OBS.: A ronda registrada com bastão deverá ser executada a cada 1 (uma) hora, de segunda
sexta-feira, das 19h As 7h e nos finais de semana e feriados de qualquer natureza, incluindo
deliberações da contratante, de forma ininterrupta, a cada 1 (uma) hora;

p) Manter 06 (seis) pontos de controle de ronda ern alocação definida pela administração da COPEL.

,

lovuw"
Lei

r.<

'-'13eAtfil g
r

.2 Tahe1t. e' e.4e8

absionak
BalushoAutenticape laraCÓPia

FPN3.4

de

276

JDRINA

,;EE,A9NTRAIN, A 0
ON

fa.
Nru

—44.7NDHINAtie' Eso doclim.ntc

0 "C °LiVEinA • r,
MENilE"; Escr',..3,.°::vent. •

EA 

b

NA ,,,unado
JO Mijy„.-4 .re'Vrite

CO RATO VADNRT N2 4600014706 - ANEXO Pág. 18/18

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.50,luizfernando)  pag. 1112 de 1732



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MESP - POLICIA FEDERAL

CGCSP — COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

DECLARAÇÃO rIP SITUAÇÃO E REGULARIDADE np pnimRpgpt

Situação : ATIVA
CNPJ : 15.562.375/0001-12
Razão Social: MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
Endereço: RUA SAO VICENTE, 449
Bairro : JARDIM PALMARES
Cidade: LONDRINA
UF : PR
Atividade(s) Autorizada(s): VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, SEGURANÇA PESSOAL
Responsável(is) :

MERIEN STEFANI KING
VALDIR RODRIGUES VIEIRA

01/10/2018

Empresa com Alvará de funcionamento valido: Alvará n°3791, publicado no DOU em 05/07/2018. seção 1, Página 89, valido até
05/07/2019.

Página 1 de 1
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ALVARÁ Isr 3.791, DE 2 DE JULHO DE 2018- Diário Oficial da Unido... http://portal.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0...

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO  ‘4,,o
1$0

Publicado em: 05/07/2018 I Edição: 128 I Seção: 1 I Pagina: 89
Órgão: Ministério Extraordinário da Segurança Pública/Departamento de Policia Federal/Diretoria

Executiva/Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada

ALVARÁ N°3.791, DE 2 DE JULHO DE 2018

0 COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto n°
89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo n°
2018/29712 - DPF/LDA/PR, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, valida por 01(um) ano da data de publicação deste
Alvará no DOU., concedida â empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CNR.1 n°
15.562.375/0001-12, especializada em segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial e
Segurança Pessoal, para atuar no Paraná, com Certificado de Segurança n° 1402/2018, expedido pelo
DREX/SR/DPF.

RICARDO MARCIO ROSSI SANCOVICH
Substituto

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).

05/07/2018 09:48
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•

N" 128, quinta-feira, 5 de julho dc 2018 Diário Oficial da União - scow 1
Conceder autorização I empresa EMPORVIGIL EMPRESA

ESPECIALIZADA FORMAÇÃO DE VIGILANTES S/A, CNPJ
58.805.508/0001-47, seditula cm Sao Paulo, para adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizaria pelo Exército:
5004 (cinco roil e quatro) Munições calibre 12
200000 (duzentas mil) Espoktas calibre 38
50000 (cinquenta mil) Grarnas de pólvora
200000 (duzentos mil) Projeteis calibre 38
15000 (quitra mil) Espoletas calibre .380
15000 (quinze mil) Projéteis calibre .380
válido por 90 (noventa) dias a contar da data de publicação

no awl
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N• 3.767, DE 30 DE JUNHO DE 2010

A COORDENADORA-G DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentaria pelo Decreto te 19.056/83, atendendo i solicitação da
park interessod.a, de acordo com a decisão prolatada no Processo n"
201/C46905 DELESP/DREX/SR/DPF/RS, resolve:

Conceder autorização empresa MENGER VIGILANCIA
EIRELI, CNPJ n" 21.064.311/0001-94, sediada no Rio Grande do Sul,
para adquirir

Da empresa cadence JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA
PATRIMONIAL LTDA, CNN 08.938.288/91811-51:

II (mac) Revolvercs calibre 38
Da empresa cadence JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA

PATRIMONIAL LTDA, CNN n' 08.938.288/0001-51:
220 (duzentas c vim) Munições calibre 38
válido por 99 (noventa) dias a contar- da data de publicação

no ao.u.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 3.769, DE 30 DE 31100I0 DE 2018

A COORDENADORA-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuições qua lhe tão confcridas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada part Decreto n° 89.056183. atendendo it solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo n'
2018/46979 - DPF/BRU/SP, resolve:

Conceder autorização à empresa LINS - CENTRO DE
FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES -
EIRELL CNPJ n° 29.477.025/0001-62, sediada em Sao Paulo, paro
adquirir

Da empresa cedente TEIXEIRA & CA LADO
SEGURANCA LTDA ME, CNPJ n* 14.071.312/0001-09:

5 (cinco) Revolveres calibre 38
Em earabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
11600 (Ooze mil e seiscentas) Munições calibre 38
válido por 90 (noventa) dias a contra da data de publicação

no 1).O.U.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N' 3.77e, DE 30 DE JUNHO DE 20111

A COORDENADORA-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODU 101, DA POLICIA FEDERAL, no 1160 das
atribuições que the são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreta a' 89.056/03, atendendo i solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo n°
2018/47007 - DELESP/DREXISROPF/MG. resotve:

Conceder autorização á empresa OLIMPO SEGURANÇA E
VIGIL.ANCLA EIRE.LI. - EPP, CNPJ 17.141.880/0001-19, sediada
em Minas Gerais, pare adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exercito:
li (onze) Revolveres calibre 315
132 (canto c trinta e duas) Mtuações calibre 38
válido par 90 (noventa) ditto a canal' da data de publicação

no awl
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTLAGO

ALVAR N° 3.771, DE 30 DE JUNHO DE 2018

A COORDENADORA-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no UFO das
atribuições que the são conferidas pale rut 20 da Lei 7.102/83.
regulamentaila pulo Deereto n" 89.056/83, atendendo à solicitação da
pate interessada, de award° com a decisão prolarada no Proocsso n"
2018/47099 - DPF/AQA/SP, resolve:

Conceder autorização à empresa EVOKE SEGURANÇA
PRIVADA LTDA, CNN n" 20.743.953/0001-57, sediada em Sao Paulo,
para adquirir

Da empresa cadmic TOTEM SISTEMAS DE SEGURANÇA
LTDA, CNPJ 08.752.749/0001-05:

7 (sae) Revólveres calibre 321
Em estabelecimenca comercial autorizado pelo Exaxito:
126 (canto C viole e saiu) Munições calibre 38
valido por 90 (noventa) dias a contar da data de publicação rio

D.O.U.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ N" 3.773, DE 30 DE JUNHO DE 2018

A COORDENADORA-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuições que the ski conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo De-crate n" 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prularada no Processo n"
2018/47215 - DELESP/DREX/SR1DPF/RS, resolve:

Conceder autorização a empresa FRS CENTRO DE
FORMAÇÃO DE SEGURANÇA LTDA, CNN n° 02.185.093/0001E-
00, sediada no Riu Grande do Sul para adquirir

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exercito:
1000 (uma mil) Munições calibre .380
2000 (duas mil) Munições calibre 12
4000 (quatro mil) Munições calibre 38
35000 Minor c cinco mil) Espoletas calibre 315
3(100 Oris mil) Estojos calibre 38
7000 (sere mil) Gramas de pólvora
35000 (tram e cinco mil) Projacis calibre 30
2000 (duas mil) Espoletas calibre .380
1000 (um nil) Estojos calibre .3811
2600 (dais mil) Projetais calibre .3150
valido pot 90 (novraita) dills a contar da data dc publicação

no aau.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ PP 3.777, DE 30 DE JUNHO DE 2018

A COORDENADORA-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lire são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83.
regulamentada pelo Demurs n° 89.056183, atendendo a solicitação da
parte interessada, de acordo corn a decisão pnalatarla no Processo n"
2018/47460 DELESP/DREX/SRIDPF/GO, resolve:

Conceder autorização ir empresa GOIAS ESCOLA DE
VIGILANTES LTDA, CNN n" 17.040.153/0001-65, sediada em
Goias, para adquirir:

Ern estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
4 (quatro) Pistolas calibre .380
5000 (cinco Munições calibre .380
2736 (duas mil e setecertar e trinta e seis) Munições calibre 12
100000 (cent mil) Muniçõa calibre 38
válido por 90 (noventa) dias a canto da data dc publicação

no aau.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ PI' 3.790, DE 30 DE JUNHO DE 2018

A COORDENADORA-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no uso das
atribuições qua lire são conferidas pelo art. 20 tia Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Deers-to n" 89.056/83, atendendo a solicitação da
pane interessada, de acordo coin a decisão prolatada no Processo n°
2018/48506 - DELESP/DREX/SR/DPF/RL, resolve:

Conceda autorização, 1 empresa SAGRA FOCUS
VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ n" 21.584.192/0001-
09, para exercer a(s) atividade(s) de Esadta Armada no Rio de
Janeiro.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ISSN 1677-7042 89 0
ALVARÁ N" 3.791, DE 2 DE JULHO DE 2010

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA FEDERAL, no UM datt
atnibuições clue the são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102.183.
regulamentada polo Ileorto n° 89056/83, atendendo à solicitação ar
porte interessada, decisão prolatada no Procaso 

n"3li21-31F
/D,eov 

Declarar resista a autorizaolodo funcionamento, válida por
01(um) ano da data de publicação deste Alvará no 13.0.U., concedirla
empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL
LIDA, CNPJ n" 15.562.375/0001-12, especializada am segurama
privada, flats) atividadas) de Nigilincia Patrimonial e Segurança
P.asoal, para atuar no Parana com Certiticado de Segurança n°
1402/2918, expedido pale DREX/SR/DPF.

RICARDO MARCIO ROSSI SANCOVICH
Substituto

Ministério Público da União

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL

CONSELHO SUPERIOR

RETIFICAÇÃO

No item 14 do extrato da ata da 224' Sessão Ordimiria do
CSMPT, realizada em 28/06/2018, publicado no Diário Oficial da
União, So* 1, de 29/96/2018, pp. 134/136, onde sc 16: 'Decisão:
Conselho Superior do Ministerio Público do Trabalho, acolbendo
sugestão do Procurador-Geral do Trabalho, decidiu, na lama do art.
194,) 1", da LC n° 75/93, à unanimidade, disponibilizar 1 (um) Oficio
vago de Procurador do Trabalho para Sede da PET 1' Região e, por
maioria, tambern disponibilizar I (um) (Maio vago dc Procurador do
Traballui pare a Procuradoria do Trabalho cm Santa Maria/ES, da
PRT/4° Região, vencido o Conselheiro Mantel Jorge e Silva Nato, qua
votou por disponibilizar o Oficio para a Sede da PET 2" Região. Os
Oticios serio ofertados a candidatos aprovados no 20" concurso
público, após concurso interno dc remoção. Fizeram sustentação oral
os Procuradores-Chefes das PRTs 4' e 17' Regiões, respectivamente:
Victor Hugo lautrum (presencial) e Valaio Soares Heringer
(videoconferencia). Ausentes, justitioidamente, os Conselheiros
Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice-Presidente) e Edelarnare Barbosa
Melo.", leia-se: Decisão: 0 Conselho Superior do Ministério Pública
do Trabalho, acolhendo sugestão du Procunidor-Geral do Trabalho,
decidiu, na forma do art. 194, § da LC u° 75/93, il unanimidade,
disponibilizar 1 (um) Oficio vago de Procurador do Trabalho para a
Procuradoria do Trabalho em Santa Maria/RS, a PRT/4° Região,
por maioria. Canton, disponibilizar I (um) 01/cio vago de Procurador
do Trabalho rara Sede da PRT 17' Região, vencido o Conselheiro
Manuel Jorge e Silva Neto, que votou par disponibilizar o Oficio para
a Sede tIo PET 2' Regido. Os Oficiou setio ofertados a candidatas
aprovados no 20" concurso público, após concurso interno de
rcnioção. Fizeram sustentação oral os Procuradores-Chcfcs das PRTs
4' e 17' Regiões, respectivamate: Victor Hugo La/tarso (presencial) e
Valor/ri Spares Heringer (videoconferiacia). Ausentes,
justificadamente, os Conselheiros Jeferson Luiz Pereira Coelho (Vice' 
Presidente)e Edelarnare Barbosa Mao.

CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

ESTATÍSTICA DO MÊS DE JUNHO/2018

Procedimentos da Cimara de Coordenaão e Revisão do MET
I - PRODUTIVIDADE:

MEMBROS RELATORES
Saldo anterior Distribuição no irIa Combat) ao Relator Devolvido no Ws Ern poder do

Membro
ELIANE ARAQUE DOS
SANTOS

41 257 37 317 18

MARIA APARECIDA
GUGELi

29 251 16 274 22

ANDREA ISA RIPOII 21 252 24 2217 10
LUERCY LINO LOPES 83 333 29 414 31
ABIAEL FRANCO SANTOS 65 330 37 372 61
JUNTA BONFANTE
RAYMUND°

68 332 21 363 58

JOSE DE LIMA RAMOS
PEREIRA

268 334 22 604 20

MÁRCIA CAMPOS
DUARTE

5 332 13 348 2

DÉBORA MONTEIRO
LOPES

234 331 12 387 189

ANDRÉ LACERDA 3 1 3 0 7
VIRGINIA MARIA VEIGA
DE SENNA

I I 2 3

RODRIGO DE LACERDA
CARELLI

2 2 3 5 ! 2

TOTAL 820 2756 219 3374 421

Este docurnento pode ser vcriticado no endereço eletrônico http://www.in.gov.briatdenticidade.hunl,
pclo código 05152018070500089

Docamento assinado digitalmente conform MP n" /200-2 dc 24/08/2001, que institui a
Intracsoutura dc Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

e
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - PR
CERTIFICADO DE SEGURANÇA N° 1402/2018
REF. PROC.: 2018/29712_1 — DPF/LDA/PR
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA
RAZÃO SOCIAL: MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 15.562.375/0001-12

DATA: 15/06/2018

0 Delegado Regional Executivo da SR/DPF/PR, no uso de suas atribuições, CERTIFICA que, as instalações
da empresa MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA de CNPj ng- 15.562.375/0001-12 foram
aprovadas, por meio deste Certificado de Segurança, cuja validade será a mesma da autorização de
funcionamento da empresa nesta Unidade Federativa.

A REGULARIDADE DA EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA SE COMPROVA PELA APRESENTAÇÃO DO
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO OU DE REVISÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO VALIDO, EXPEDIDO
PELA CGCSP/DIREX/DPF, PUBLICADO NO D.O.U.

ROBERVAL RE VICALVI
(assinado eletronicamente)

DREX/SR/DPF/PR

Página 1/1

Escanear este código para verificar a autenticidade deste documento no site da Policia Federal
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MAC VIGILÂNCIA
MAC VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Endereço: R. SAO VICENTE, N2 449 Centro, JARDIM PALMARES - PR CEP: 86.025-040
E-mail: protegeservicos@hotmail.com
FONE: (43) 3037-0906

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO
MENOR (LEI N9 9.854/99)

Eu MERIEN STEFANI KING, portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n2.
8.715.708-3, na qualidade de Representante Legal da empresa MAC VIGILANC1A E
SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA — ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n2.
15.562.375/0001-12 interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial
n201/2019, da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento às
determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da lei, que em
meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 72 da
Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 11 de janeiro de 2019.

e-
Assinatu epresentante Legal
Nome: Merien Stefani King
RG:8.715.708-3
CPF:035.700.769-70
Cargo: sócia administrativa

f4 51*S
4rst,

`',¡\•••• 

,\,\\(10.\,\v‘
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Relatório de Regularidade Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 15.562.375/0001-12
Razão Social: Mac Vigilância e Segurança Patrimonial

Ativo 31/1212017
Ativo Circulante 574.986,18
Ativo Não Circulante 71.618,05

Realizável a Longo Prazo 0,00
Investimentos 0,00
Imobilizado 71.618,05
Intangível 0,00

Total do Ativo 646.604,23

Liquidez Geral 3,19
Solvência Geral 3,59
Liquidez Corrente 3,19
Valor máximo de contratação 822.597,96
Capital Circulante Liquido 394.919,95
Patrimônio Liquido 466.538,00

,-) 06-7
Hermes de Faria *beta

Departamento Fi anceiro
Contador - CRC-PR

Passivo 31/1212017
Passivo Circulante 180.066,23
Passivo Não Circulante 0,00
Patrimônio Liquido 466.538,00

Total do Passivo 646.604,23

Análise Comprovação
maior que 1,0
maior que 1,0
maior que 1,0

sim
sim
sim

Maior que R$ 137.044,82
Maior que R$ 82.259,80

sim
sim

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.51,luizfernando)  pag. 1118 de 1732



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ATA DA TERCEIRA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019

As 14 horas e 15 minutos do dia 11 de março de 2019, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de

Londrina, foi realizada a Terceira Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe para contratação de

empresa especializada para a prestação de serviços vigilância patrimonial não armada, com a presença do

Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, a Servidora Bruna
Fernandes Lonni Hipálito, designados pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido certame.
Também acompanhou a sessão a servidora Júlia Saragoça Santos.

Estava presente apenas a empresa Mac Vigilância e Segurança Patrimonial LTDA-ME, representada pelo

Sr. Samuel Ribeiro da Silva.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública no horário fixado para dar continuidade aos trabalhos e, diante do não
cumprimento da diligência exigida da empresa Alcateia Segurança EIRELI-ME (qual seja, a comprovação

da efetiva prestação dos serviços apontados nos atestados de capacidade técnica apresentados pela

empresa), o Pregoeiro a declarou inabilitada.

Em seguida, o Pregoeiro desclassificou a segunda colocada, a empresa Intersept Vigilância e Segurança

LTDA, urna vez que a mesma descumpriu o item 33 do Edital por não ter apresentado em sessão pública

(na 2a sessão pública) a planilha de custos e composição de preço devidamente recomposta com sua oferta

final na etapa de lances.

Assim, o Pregoeiro passou para a terceira colocada, a empresa Mac Vigilância e Segurança Patrimonial

LTDA-ME, procedendo a abertura de seu envelope de Habilitação.

Foram confirmadas a autenticidade das certidões emitidas via internet. Entretanto, quanto A qualificação

técnica da empresa, esta não logrou comprovar experiência de 3 anos de prestação de serviços com o

mínimo de 10 vigilantes, tendo conseguindo comprovar apenas 2 anos e 8 meses com a quantidade minima

de vigilantes requerida. Assim, nos termos dos itens 49 e seus subitens do Edital, a empresa Mac Vigilância

e Segurança Patrimonial LTDA-ME foi declarada inabilitada.

0 Pregoeiro declarou que, com fundamento nos itens 39, 40 e 33 do Edital do certame, entrará em contato

com as empresas classificados em 4°, 50 e em6° lugares na etapa de lances para que encaminhem, no nos

termos de e-mail de notificação que sera enviado, em formato PDF, a planilha de custos e composição de

prego devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances, bem como o PDF da Convenção

Coletiva de Trabalho, caso esta não tenha sido apresentada com a proposta fisica na sessão pública inicial.

Além disso, o Pregoeiro designou a Quarta Sessão Pública para o dia 18 de março de 2019, As 14h15, para

apresentação desses documentos na via física e a continuidade dos trabalhos, sendo que eventual alteração

de data será publicada no site da Camara Municipal de Londrina.
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O representante da empresa Mac Vigilância e Segurança Patrimonial LTDA-ME saiu da sessão As 15h45 sem

assinar a presente ata.

A sessão foi encerrada às 15h52.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz iLtej\) 

Equipe de Apoio e servidores que acompanharam a sessão:

Bruna Fernandes Lonni Hipólito  -burakmo_ lacmry,k

inha Saragoça Santos

Licitantes:

Samuel Ribeiro da Silva

lic\-osuaserp 
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Assunto: Câmara de Londrina - Pregão 01/2019 - Recomposição de planilhas

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 11/03/2019 17:55

Para: des�natarios-nao-revelados: ;

BCC: Contratos - GrupoSegPlus <contratos@gruposegplus.com.br>,

diogom@mastervigilancia.com.br, perseg.pvai@hotmail.com

Prezado senhor(a),

Considerando que os três primeiros colocados na etapa de lances do Pregão Presencial nº

01/2019 foram desclassificados ou inabilitados e considerando a colocação da empresa de
V. senhoria no certame, venho por meio deste, nos termos do item 33 do Edital, solicitar
que sejam encaminhadas, em formato PDF, as planilhas de custos e formação de preços

devidamente recompostas com sua oferta final na etapa de lances, bem como o PDF da
Convenção Coletiva de Trabalho, caso esta não tenha sido apresentada com a proposta
física na primeira sessão, até as 19h do dia 12/03/2019.

Além disso, comunico que foi designada sessão pública para a continuidade dos trabalhos
para o dia 18 de março de 2019, às 14h15, para apresentação desses documentos na via

física e a continuidade dos trabalhos, sendo que eventual alteração de data será
publicada no site da Câmara Municipal de Londrina.

PS: solicito, se possível, o encaminhamento das planilhas também em formato .xls, para
facilitar a conferência.

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Câmara	de	Londrina	-	Pregão	01/2019	-	Recomposição	de	planilhas 	

1	of	1 14/03/2019	19:54
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Assunto: ENC: Câmara de Londrina - Pregão 01/2019 - Recomposição de planilhas

De: "Contratos - GrupoSegPlus" <contratos@gruposegplus.com.br>

Data: 12/03/2019 10:08

Para: "'Luiz Fernando Moraes Marendaz'" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Bom Dia 

Prezado

Segue em anexo:

Planilhas de composição de custos adequados aos lances oferecidos. (PDF e Excell)

Proposta comercial e declarações.

Convenção Coletiva 2018

Sefip com comprovação FAP ajustado

Ficamos a disposição,

Att

GISELE FURTADO

-----Mensagem original-----
De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br> Enviada em: segunda-feira, 
11 de março de 2019 17:56

Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: Câmara de Londrina - Pregão 01/2019 - Recomposição de planilhas

Prezado senhor(a),

Considerando que os três primeiros colocados na etapa de lances do Pregão Presencial nº 

01/2019 foram desclassificados ou inabilitados e considerando a colocação da empresa de V. 
senhoria no certame, venho por meio deste, nos termos do item 33 do Edital, solicitar que 
sejam encaminhadas, em formato PDF, as planilhas de custos e formação de preços devidamente 

recompostas com sua oferta final na etapa de lances, bem como o PDF da Convenção Coletiva 
de Trabalho, caso esta não tenha sido apresentada com a proposta física na primeira sessão, 
até as 19h do dia 12/03/2019.

Além disso, comunico que foi designada sessão pública para a continuidade dos trabalhos 
para o dia 18 de março de 2019, às 14h15, para apresentação desses documentos na via física 

e a continuidade dos trabalhos, sendo que eventual alteração de data será publicada no site 
da Câmara Municipal de Londrina.

PS: solicito, se possível, o encaminhamento das planilhas também em formato .xls, para 
facilitar a conferência.

ENC:	Câmara	de	Londrina	-	Pregão	01/2019	-	Recomposição	de	planilhas 	

1	of	2 14/03/2019	20:02
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--

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Anexos:

PLANILHAS DE CUSTO.pdf 2,2MB

PROPOSTA COMERCIAL.pdf 892KB

READ PP012019PCFP LNA.xls 124KB

CCT 2018.pdf 251KB

sefip jan 19 - fap.PDF 157KB

ENC:	Câmara	de	Londrina	-	Pregão	01/2019	-	Recomposição	de	planilhas 	

2	of	2 14/03/2019	20:02
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000491/2018
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/02/2018
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR008160/2018
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.002787/2018-97
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2018

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO
SOARES;

  
 SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n.
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES;

  
 SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n.
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES
FERREIRA;

  
 SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO;

  
 SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA;

  
 SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA;

  
 SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO;

  
 SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS;

  
 SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70,
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neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS;
  

 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS;

  
 E 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n.
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA
NETO;

  
 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 fevereiro de
2018 a 31 de janeiro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial em PR. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Com vigência a partir de 1º.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7º, inc. V (piso salarial
proporcional à extensão e à complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o art. 1º (vigilância armada e
desarmada) da Portaria nº 387, do Ministério da Justiça-DPF, publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos salariais,
para o cumprimento da jornada legal, assim:
 
03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.677,00;
 
03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos monitorados: R$
1.677,00;
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03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e sociedades esportivas,
farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e construtoras e empreendimentos
imobiliários: R$ 1.170,00;

03.4. Monitor de segurança eletrônica:  R$ 1.677,00;

03.5. Segurança pessoal:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do
referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou
superior a R$ 2.180,10;

03.6. Supervisor:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do referido
valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a
R$ 2.180,10;

03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria,
de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar
salário igual ou superior a R$ 2.096,25;

03.8. Líder: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 10% do referido valor,
ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$
1.844,70;

03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.035,50;

03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, “office-boy”): R$ 967,00;

Parágrafo primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a todos os vigilantes
que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 03.8, por força do presente instrumento e
independente do local de trabalho;

Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 será paga enquanto o vigilante estiver exercendo
as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado o seu pagamento, quando o empregado não as
estiver desempenhando ou delas tenha sido remanejado, inclusive na hipótese de retorno à função de origem;

Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor extensão e
complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a título eventual por substituição, a sua alocação em postos de
trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos da categoria sugerem às empresas a preferência
à contratação de vigilantes acima de 40 anos.

Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam contrato de trabalho com
empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo sindicato patronal que subscreve o
presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção do
salário do vigilante acrescido de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, seminários, shows,
campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), receberá o valor da hora normal,
relativamente às 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a tiver
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cumprido. O trabalho em eventos não descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto no
presente instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
À face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre negociação (art. 7º
incisos V, VI e XXVI da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2018, o reajuste total de 2,80% a incidir, nas
proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas seguintes:
a) 1,87% índice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base anterior e aos salários
não superiores a R$ 3.010,00;
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na alínea “c” da cláusula
13, representando o reajuste de 7,58%;
c) R$ 151,00 o valor do convênio saúde, representando reajuste de 2,02%; 
 
Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção salarial será
proporcional ao número de meses trabalhados. 
Parágrafo segundo: às empresas é facultada a compensação de todos os reajustes concedidos, no período, sejam
os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles ressalvados na referida Instrução Normativa 01/TST. 
Parágrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários dos empregados
abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018.
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, será aplicado o reajuste do item "a"
supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO 

O pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela empregadora
mediante cheque, desde que este seja passível de pronta e instantânea compensação.

CLÁUSULA SEXTA - MORA SALARIAL 

Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida por lei, sob a pena de
paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 90 (noventa) dias, não
se admitindo juros capitalizados, além das demais sanções legais.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.53,luizfernando)  pag. 1148 de 1732



02/03/2018 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/2018&CNPJ=81906810000103&CEI= 5/23

Será fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a discriminação das
verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao FGTS, observado o parágrafo único do
artigo 464 da CLT. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
13º SALÁRIO 

CLÁUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO 

As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que o requeiram, na forma
e tempo legais.

CLÁUSULA NONA - 13° SALÁRIO 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, aprazando-se, então, como
data limite 12.12.2018, ficando certo que a presente fixação não colide com o estabelecido na cláusula 8ª.

ADICIONAL NOTURNO 

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO 

O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo de
20% sobre a hora diurna.
Parágrafo primeiro: considerar-se-á noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia
seguinte.

OUTROS ADICIONAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS 

Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade na forma e limites
da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os percentuais incidirão sobre o salário-base e o salário
mínimo legal, respectivamente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO 

Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, à empregadora, equivalente
a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador.
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Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois integralmente suportado pelo
empregado que o desejar, será obtida via acordo coletivo de trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato dos
empregados e a empresa interessada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de registro e
depósito da presente convenção coletiva de trabalho.
Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado será equivalente a 50% do salário do trabalhador.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituído o vale alimentação mediante as condições
explicitadas na presente cláusula:
a) o benefício não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para qualquer fim, direto
ou indireto, decorrente da relação de emprego;
b) é expressamente assegurado à empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo efetivo, na forma da
legislação do PAT;
c) o valor individual é fixado em R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos);
d) a empresa fornecerá um vale por dia efetivamente trabalhado;
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, iniciando-se, então, quando
do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018;
f) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja percebendo alimentação, seja
fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por vales ou tíquetes. No caso de
fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o desconto ficará limitado à metade do previsto na alínea
"b".
Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, será possível a substituição do vale
alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições previstas na presente cláusula, exceto a
data de entrega que passará a ser entre os dias 15 e 18 do mês.
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o trabalhador, a empresa
fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela referente ao vale aqui especificado, sendo que tal
benefício é de caráter indenizatório.
Parágrafo terceiro: na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui tratado é fixado em
R$ 16,00 (dezesseis reais) àquele que cumprir, na referida atividade, jornada de até 04 horas.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE 

O empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá sua falta abonada
pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas.

AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÊNIO SAÚDE 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
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Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e
um reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais e
sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando expressamente autorizado o
desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conforme
respectivas bases territoriais, visando a assistência médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios.
Quando o empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela
empresa, no mês seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com a
correspondente diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o benefício aqui disposto não tem natureza
salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.
Parágrafo primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 6º dia útil de cada mês
subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem fornecidas pelos sindicatos, conforme
respectivas bases territoriais.
Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso salarial de vigilante, por
mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente cláusula.
Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias à inscrição dos novos
admitidos, visando o início do fornecimento dos serviços médico-ambulatoriais, previstos na presente cláusula.
Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, previsto na presente
cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que tal importe em alteração contratual, ou
continuar no plano pré-existente observados os limites máximos de desconto aqui tratados.
Parágrafo quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, cabendo ao mesmo,
se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o seu sindicato de classe. A exclusão só se
concretizará após a liquidação de eventuais débitos do trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a data do
seu requerimento de exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL 

A empresa concederá, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim declarados perante a
Previdência Social, um auxílio funeral, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, benefício este sem qualquer natureza
salarial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE 

As entidades convenentes mantêm o benefício instituído através do instrumento depositado e registrado no MTE-
DRT-PR, em 15.03.2010, sob nº MR000491/2010, regulador da assistência por morte ou incapacidade, atualizando-o
por termo aditivo.

AUXÍLIO CRECHE 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
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As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da
CLT, ou prestar auxílio creche, sem natureza salarial, na forma da norma respectiva.
Parágrafo primeiro: em caso de auxílio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.02.18, em R$ 263,00
(duzentos e sessenta e três reais) sofrendo correção, a partir de então, na mesma forma atribuída ao salário da
beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o benefício será estendido ao filho até atingimento da idade de um
ano.

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE 

Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente (Resolução CNSP
05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um seguro mantido pela empregadora no
mesmo valor.
Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, não será permitido o
desconto do mesmo no salário dos seus empregados.

OUTROS AUXÍLIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS 

Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado.
Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do término de validade
do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado dispensado.
Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de dispensa por justa
causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela empregadora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS 

Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO 

As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em inquérito criminal ou
responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções e na defesa do patrimônio do empregador
ou de seus clientes, salvo se comprovadamente houver negligência do empregado no exercício de suas funções.
Parágrafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá cobertura médica e
psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo médico da empresa e do convênio saúde,
cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula 15ª.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO 

Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente preenchidos, ao empregado
demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na legislação pertinente, a empresa será responsável
pelo pagamento das quotas do Seguro Desemprego a que fizer jus o ex-empregado.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 

O vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao piso mensal de R$
678,30 (correspondente à multiplicação do valor hora do piso salarial da categoria, para jornada de 220 horas, ou
seja, de R$ 7,62 por 8 horas diárias normais multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados no ano
calendário), acrescido do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas normais e
DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os valores de R$
564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 8ª diária), mais R$ 108,60 de
remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais – art. 71. Parágrafo 4º (CLT), e mais R$ 94,12 a
título de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então, uma remuneração
mensal de R$ 1.667,35.

Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a discriminação dos títulos e
valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e CTPS, observado
o par. único do art. 464 da CLT;

Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos),
pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante contrato de trabalho, para que os mesmos
desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas diárias, nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. No
regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica pactuada, estabelecida e legitimada
a jornada de trabalho de 12 (doze) horas;

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo trabalhador na escala
disposta na cláusula 5ª quando em atividades superiores a média de 9,5 dias de trabalho-mês, não acarretará o
pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais dias compensam-se em meses que o labor dos
trabalhadores é inferior à média descrita anteriormente.

Parágrafo Quarto: O regime SDF não exclui a possibilidade do vigilante  vir a cumprir cobertura de outras escalas,
ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim cumpridas como extras.

Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do presente regime, os
trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais remunerados nos domingos, nem usufruir folgas
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nos feriados, sendo que tais descansos serão compensados com as folgas decorrentes da semana, não acarretando,
portanto, pagamento das horas em dobro ou horas extras a 100%.

Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados “feriados” ponte, conforme a tradição e
prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos proporcionais estabelecidos na cláusula 3ª,
não se considerando tal situação como horas extraordinárias.

Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá o determinado
correspondente ao disposto:

I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes;

II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas;

III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas.

Parágrafo Oitavo: O empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) faltas injustificadas ao
longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ 

 

Recomenda-se às empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos.

Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal nº 7102/83, inclusive
pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu exercício pelo Departamento da Polícia
Federal, entre outras disposições normativas, fixam as categorias que, aos fins das cotas dos portadores de
deficiência e menores aprendizes, serão considerados os empregos concedidos pela empresa no setor administrativo,
excluído assim o operacional.

MÃO-DE-OBRA FEMININA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES 

Às empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão funcional.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS 

Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado e as comissões, se
existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS 

 

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em postos de serviços em
raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser submetidas à assistência deste.

Faculta-se às empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados lotados em postos de
serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo de serviço superior a um ano.

Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo
estabelecido em lei.

Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento das quantias
líquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao empregado à razão de 2% (dois por
cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) dias, não se admitindo juros capitalizados.

Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo empregado, em caso de
deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o recebimento dos haveres rescisórios.

Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à remuneração das férias
proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os que tenham sido despedidos por justa causa.

Parágrafo quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma (se indenizado ou
trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela lei.

Parágrafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente fazer constar, na
comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não o fazendo, não poder alegá-la em
Juízo, presumindo-se injusta a despedida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO 

O empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado sem justa causa, terá
garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.53,luizfernando)  pag. 1155 de 1732



02/03/2018 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/2018&CNPJ=81906810000103&CEI= 12/23

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 

É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso. Após, é livre o exercício profissional,
sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os certificados de formação de vigilantes após
os devidos registros.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA 

As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de móveis e transportes de
dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a mudança de domicílio do empregado,
desde que a transferência ocorra por iniciativa do empregador ou por mútuo entendimento entre as partes.
Parágrafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e
cinco por cento), na forma da lei.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 

As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em favor da categoria profissional, com o valor de
R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do fundo de qualificação profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados da empresa na base
territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNPJ do mês anterior ao do pagamento) será quitado até o dia
15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,75 à Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da respectiva base.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As empresas enviarão à Federação os CAGEDs relativos ao mês anterior ao da
contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente à base territorial, conforme a
informação do CAGED.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, no caso de
descumprimento do previsto na presente cláusula.

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.53,luizfernando)  pag. 1156 de 1732



02/03/2018 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/2018&CNPJ=81906810000103&CEI= 13/23

A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e indenização adicional (Lei nº
6708/79), na hipótese do término do contrato de prestação de serviços, pelo atingimento do seu prazo, quando o
seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA 

Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações: pré-aposentadoria: para o empregado que,
comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro anos de contribuição previdenciária e
um ano de serviço na empresa, será garantido o emprego até a data que completar trinta anos da referida
contribuição para aposentadoria proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para aposentadoria
integral. A comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias após o implemento
dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula;

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA 

À face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante
ajuste entre empregado e empregador.
Parágrafo Único: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser considerado o salário e
o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo que o intervalo pode ser usufruído no local
de trabalho e deverá assim ser feito quando do trabalho considerado em horário noturno, para preservar a
incolumidade física do trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO TRABALHO 

 
 

Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, será considerado como horário de início da
jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer à central, sede da empresa, ou local por ela
determinado para que ele se apresente.

Parágrafo Único: Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adotar quaisquer
sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remoto e telemático, que deverão
registrar os horários de início e término do trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimentar.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

Fica facultada às partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas às condições legais e
as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese prevista na cláusula 37ª, pois objeto de
tratamento normativo específico, regulando o regime de 12x36).
I - o horário de compensação, compreendendo horário de início, término e intervalo, deverá estar previsto em
acordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, neste caso homologado pelo Sindicato dos
empregados;
II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a jornada;
III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no máximo, observada a
carga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas;
IV – fica possibilitada adoção da denominada “semana espanhola”, que alterna a prestação de 48 horas em uma
semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e empregador e desde que não se ultrapasse
a jornada diária de 10 horas;
V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 e 71, da CLT,
somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas consecutivas de descanso;
VI – pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a empresa autorizada a
ajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 59, da CLT.
VII – considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e a proibição de seu
uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos, observado o limite diário de
vinte minutos;
VIII – a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante que não comparece
para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal hipótese desnature qualquer regime de
compensação de horas estabelecido no presente instrumento;
IX – aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles de ponto dos
respectivos vigilantes e boletim de ocorrência específico por eles também assinados, restrito ao mesmo posto de
trabalho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36 

As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação expressa das categorias
por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal, resolvem pactuar o
regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes
armados, desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho
por 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presente
instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) no regime aqui
estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não será devido o pagamento de hora extra,
inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas semanais, à face da compensação; d) em face do
presente instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 – ainda que cumprido em horário noturno –, a hora
será considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo.
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Parágrafo único: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas categorias, e com
apoio no art. 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, quanto ao regrado na alínea "d", da presente
cláusula, que se submetem à decisão judicial proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já com trânsito em
julgado.

FÉRIAS E LICENÇAS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FÉRIAS 

A concessão de férias será participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta dias, mediante recibo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando assim exigido pela
legislação.

UNIFORME 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME 

Em caso de exigência de uniforme, o custo deste será de responsabilidade do empregador, obrigando-se o
empregado a devolvê-lo no estado em que se encontrar, no momento da rescisão do contrato.
Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas camisas e duas
calças.
Parágrafo segundo: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a cada trabalhador
obrigado a usar uniforme.
Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do tecido utilizado.

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO 

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, cópias das comunicações de
acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT.
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RELAÇÕES SINDICAIS 
REPRESENTANTE SINDICAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA
EMPRESA 

Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 14 (catorze) dias,
sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos seus salários, para que possam
comparecer em assembleias, congressos, cursos e negociações coletivas da categoria, desde que haja comunicação
prévia.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL 

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e suplentes das diretorias
de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta e duas)
horas, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS 

As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de empregados, mediante
autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, para a entidade sindical beneficiada, no
primeiro dia útil após o pagamento do salário.
Parágrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação profissional de
empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da mensalidade, em folha de pagamento, bem
como dos empregados desligados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do pagamento do salário.
Parágrafo segundo: a empresa que tiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à entidade sindical
com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma antecipada, por remessa postal, a fim de que o
valor devido seja recepcionado até o prazo acima pactuado.
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) do valor devido, no caso da empresa não
observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

Na forma da CLT (artigo 513, letra “e”) e para assegurar a unidade jurídica do presente instrumento, retribuir o
empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as atividades sindicais e cumprir determinação
expressa da categoria, tomada em AGEs, as empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive
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administrativos, em favor dos Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a
6% (seis por cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0% cada uma para as bases territoriais de
Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá, sendo a 1ª em
maio e a 2ª em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na forma do precedente 74 do TST, sendo o
mesmo exercido de forma individual.
Parágrafo primeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a data limite legalmente
prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto aqui tratado.
Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, a cópia das guias de
recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição.
Parágrafo terceiro: será devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente instrumento,
ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical até o 5º dia útil do mês subsequente ao
do desconto, desde que não haja feito a contribuição no emprego anterior.
Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e adicional de
periculosidade de 30% no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL 

As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor equivalente a quatro pisos
salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. O valor deverá ser recolhido até o 5° dia útil de abril/2018,
mediante guias próprias a serem fornecidas pela entidade sindical patronal. Aplica-se o contido no parágrafo 4º da
cláusula 45 para efeitos da contribuição aqui especificada.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 

As empresas de Segurança Privada do Estado Paraná deverão recolher a Contribuição Confederativa Patronal,
consoante a norma do inciso IV, do artigo 8º, da Constituição Federal e demais legislação aplicável à matéria,
inclusive decisão da assembleia geral da categoria econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da
FENAVIST – Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da
empresa de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado pela
ficha de atualização encaminhada ao DPF, será: O resultado da multiplicação do número de vigilantes por R$ 12,00
(doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago em parcelas, com vencimento em 30/07/18, 30/08/18,
30/09/18 e 30/10/18, ou primeiro dia útil subsequente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de referência da
contribuição, a cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical – GRCS quitada.

Parágrafo único: O Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas que não
comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do encaminhamento da cópia da guia GRCS, até o 15º
dia útil do mês subsequente ao vencimento.
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS 

As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, prevalecerão sobre a
presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser
adotada será a que for mais benéfica ao trabalhador.

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS 

Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma comissão composta por
01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores, atuando na
base territorial estadual, para acompanhamento de eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e seus
empregados, objetivando a sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas associadas
ao SINDESP.
Parágrafo primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de trabalhadores conveniente
comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais
diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o
preceito estabelecido no enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias.
Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias da presente
convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e regularmente depositado e registrado
na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob nº 46212.009388/00-01, pelo tempo de vigência da presente CCT. No prazo de 30
dias, as partes fixarão o local, dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO 

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente
entre as entidades sindicais em instrumento específico.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES 

Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do prejudicado, pelo
descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 (vinte), 41 (quarenta e um) e 45
(quarenta e cinco), a partir de 1º.02.2018. Especificamente para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos
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salariais do vigilante nela tratado. Às demais cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso de
descumprimento, fica instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do
empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja comunicação ao
empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas regularizações em caso de ainda
estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, possibilitando a regularização.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS 

Por ocasião da entrega da RAIS, as empresas enviarão cópia ao Sindicato dos empregados. Ainda, a cada três
meses, contados de 1º.02.2018, as empresas enviarão cópia da comunicação a que se refere o parágrafo único do
art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o 5° dia
após o prazo legal àquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas também
comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO 

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil acesso aos
trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, desde que
autorizados pelas empresas.
Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus representados, empregados
e empregadores.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS 

As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, contado a partir de
01.02.2018, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre as seguintes questões, objetivando inseri-
las em acordo coletivo de trabalho: a) alteração da redação da cláusula 37 da presente CCT para inclusão da carga
horária de 192 horas mensais; b) inclusão de cláusula prevendo a concessão de férias em dois períodos em casos
excepcionais na forma da lei; c) redução da multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de perda do contrato
pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto de serviço, com
garantia de emprego por no mínimo 90 dias; d) obrigação patronal de arcar com a sua cota-parte no “convênio
saúde”, tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu trabalhador; e) estabelecimento do regime
especial de trabalho de 5ª a sábado e feriados em estabelecimento noturnos, nos moldes do já preexistente regime
SDF; f) trabalho intermitente referido na Lei nº 13.467/17 e Medida Provisória nº 808/17.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS 

O Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do
Paraná, conforme Portaria nº 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantém a Câmara Técnica de Regulação
dos Serviços Terceirizáveis, que disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive as obrigações
decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de segurança privada no
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Estado do Paraná. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam públicas ou privadas,
deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo órgão referido na Portaria 37/2004 do
Ministério do Trabalho e Emprego.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE 

As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos pela administração
pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo sindicato patronal e sindicato laboral,
conforme base territorial.
Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com antecedência e no ato do seu
requerimento, sua regularidade no que tange às contribuições sindicais, cabendo às entidades sindicais a expedição
do documento em até 48 horas do protocolo.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO 

À face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no MTE em 15/02/2017
sob nº 46212.002116/2017 -45.

JOAO SOARES 
PRESIDENTE 

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA 

JOAO SOARES 
PRESIDENTE 

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA ESC ARMADA AG
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE 

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA 
PRESIDENTE 

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES,
SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO 
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JOSE NILSON RIBEIRO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA 

ADALBERTO ALVES PEREIRA 
PRESIDENTE 

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E SIMILARES DE
UMR E REGIAO 

JOSE MARIA DA SILVA 
PRESIDENTE 

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA 

EDSON DAVID COELHO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS 
PRESIDENTE 

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E SEGURANCA
ORGANICA DE FOZ DO IGUACU 

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO 

ORLANDO LUIZ DE FREITAS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS ORGANICOS DE
SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO 

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO 
PRESIDENTE 
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA 

ANEXOS
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA

Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA CASCAVEL

Anexo (PDF)

ANEXO III - ATA PONTA GROSSA

Anexo (PDF)

ANEXO IV - ATA UMUARAMA

Anexo (PDF)

ANEXO V - ATA MARINGA

Anexo (PDF)

ANEXO VI - ATA PARANAGUÁ

Anexo (PDF)

ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU

Anexo (PDF)
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ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO

Anexo (PDF)

ANEXO IX - ATA LONDRINA

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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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0001/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : EMP BRASILEIRA DE INFRAESTRUTU INSCRIÇÃO: 00.352.294/0035-60 Nº CONTROLE: IkiRLfRIaEL0000-4
LOGRADOURO
RUA TENENTE JOAO MAURICIO DE MEDEIROS             ALTO DA BOA VISTA   

BAIRRO
LONDRINA            
CIDADE

86039100
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES31

74.750,21
0,00

0,00
5.979,95

0,00
0,00
31

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

74.750,21

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

74.750,21
0,00

31

74.750,21
0,00

5.979,95
0,00
0,00
0,00

31

27.197,37
6.790,57
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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0002/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : DELEGACIA RECEITA FEDERAL LONDRINA      INSCRIÇÃO: 00.394.460/0137-15 Nº CONTROLE: Pqv5xxftwZn0000-3
LOGRADOURO
AVENIDA BRASIL 865                                CENTRO              

BAIRRO
LONDRINA            
CIDADE

86010916
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES16

37.976,10
0,00

0,00
3.038,15

0,00
0,00
16

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

37.976,10

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

37.976,10
0,00

16

37.976,10
0,00

3.038,15
0,00
0,00
0,00

16

13.846,91
3.479,44
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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0003/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : DELEGACIA RECEITA FEDERAL MARINGA       INSCRIÇÃO: 00.394.460/0143-63 Nº CONTROLE: Jhus2jzCgnB0000-7
LOGRADOURO
AVENIDA XV DE NOVEMBRO                            CENTRO              

BAIRRO
MARINGA             
CIDADE

87013230
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES13

31.093,44
0,00

0,00
2.487,52

0,00
0,00
13

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

31.093,44

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

31.093,44
0,00

13

31.093,44
0,00

2.487,52
0,00
0,00
0,00

13

11.359,75
2.871,26
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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0004/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA INSCRIÇÃO: 00.396.895/0029-26 Nº CONTROLE: Odtl0zh017J0000-8
LOGRADOURO
RUA JOSE VERISSIMO                                CAJURU              

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

82820000
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES4

9.222,15
0,00

0,00
737,77

0,00
0,00

4

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

9.222,15

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

9.222,15
0,00

4

9.222,15
0,00

737,77
0,00
0,00
0,00

4

3.347,60
829,96
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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0005/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : AGU ADVOCACIA GERAL DA UNIAO            INSCRIÇÃO: 03.566.231/0001-55 Nº CONTROLE: C9LHiH6Dmrv0000-6
LOGRADOURO
RUA SALGADO FILHO 2382                            CENTRO              

BAIRRO
CASCAVEL            
CIDADE

85810140
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES2

4.527,90
0,00

0,00
362,22

0,00
0,00

2

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

4.527,90

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

4.527,90
0,00

2

4.527,90
0,00

362,22
0,00
0,00
0,00

2

1.643,60
407,50
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8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0006/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : COPEL GERACAO E TRANSMISSAO SA          INSCRIÇÃO: 04.370.282/0001-70 Nº CONTROLE: JVgdwWDQltD0000-3
LOGRADOURO
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO                         MOSSUNGUE           

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

81200240
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES13

36.514,87
0,00

0,00
2.921,22

0,00
0,00
13

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

36.514,87

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

36.514,87
0,00

13

36.514,87
0,00

2.921,22
0,00
0,00
0,00

13

13.438,67
3.470,12
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8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0007/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78 Nº CONTROLE: ONzGK6eUH3J0000-5
LOGRADOURO
RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO                     BACACHERI           

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

82520620
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES8

20.670,49
0,00

0,00
1.653,67

0,00
0,00

8

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

17.850,08

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

17.850,08
0,00

8

20.670,49
0,00

1.653,67
0,00
0,00
0,00

8

6.572,42
1.699,36
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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0008/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : AGEPAR                                  INSCRIÇÃO: 16.984.997/0001-00 Nº CONTROLE: N5PXbM712s30000-7
LOGRADOURO
RUA EURIPEDES GARCEZ DO NASCIMENTO                AHU                 

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

80540280
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES2

4.861,95
0,00

0,00
388,95

0,00
0,00

2

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

4.861,95

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

4.861,95
0,00

2

4.861,95
0,00

388,95
0,00
0,00
0,00

2

1.764,86
437,56
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8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0009/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : IPHAN INST DO PATRIMONIO HIST E ARTIST INSCRIÇÃO: 26.474.056/0011-43 Nº CONTROLE: HcbGG620VVS0000-4
LOGRADOURO
RUA JOSE DE ALENCAR 1808                          JUVEVE              

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

80050240
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES13

28.433,97
0,00

0,00
2.274,72

0,00
0,00
13

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

28.433,97

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

28.433,97
0,00

13

28.433,97
0,00

2.274,72
0,00
0,00
0,00

13

10.321,42
2.558,96
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8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0010/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS     INSCRIÇÃO: 29.979.036/1162-89 Nº CONTROLE: IjGSZNnZz6d0000-0
LOGRADOURO
RUA RUA JOAO NEGRAO                               CENTRO              

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

80010200
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES76

129.259,10
0,00

0,00
10.340,65

0,00
0,00
73

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

130.150,97

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

130.150,97
0,00

76

129.259,10
0,00

10.340,65
0,00
0,00
0,00

73

46.623,08
11.091,88
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8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0011/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INSCRIÇÃO: 34.028.316/0020-76 Nº CONTROLE: DlgLkBHJZql0000-6
LOGRADOURO
RUA JOAO NEGRAO                                   CENTRO              

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

80230150
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES55

30.297,96
0,00

0,00
2.423,77

0,00
0,00
15

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 3.330,12

VALORES PREVIDÊNCIA

64.580,90

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

64.580,90
3.330,12

55

30.297,96
0,00

2.423,77
0,00
0,00
0,00

15

24.254,80
5.715,11
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8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0012/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE    INSCRIÇÃO: 37.115.367/0022-95 Nº CONTROLE: J41dOYL378W0000-5
LOGRADOURO
RUA JOSE LOUREIRO                                 CENTRO              

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

80010924
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES5

11.402,25
0,00

0,00
912,20

0,00
0,00

5

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

11.402,25

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

11.402,25
0,00

5

11.402,25
0,00

912,20
0,00
0,00
0,00

5

4.138,97
1.026,16
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8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0013/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA           INSCRIÇÃO: 68.596.162/0001-78 Nº CONTROLE: BY0ayQnxS7k0000-5
LOGRADOURO
RUA ENGENHEIROS REBOUCAS                          REBOUCAS            

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

85640000
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES9

21.314,79
0,00

0,00
1.705,18

0,00
0,00

9

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

21.314,79

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

21.314,79
0,00

9

21.314,79
0,00

1.705,18
0,00
0,00
0,00

9

7.804,34
1.985,42
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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0014/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : INSTITUTO AGRONOMICO DO PARANA          INSCRIÇÃO: 75.234.757/0001-49 Nº CONTROLE: JVgkZkNTTEH0000-0
LOGRADOURO
RODOVIA CELSO GARCIA CID KM 375 TRES MARCOS       CENTRO              

BAIRRO
LONDRINA            
CIDADE

86010970
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES9

18.977,33
0,00

0,00
1.518,17

0,00
0,00

8

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

19.138,85

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

19.138,85
0,00

9

18.977,33
0,00

1.518,17
0,00
0,00
0,00

8

6.945,72
1.720,82
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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0015/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : DETRAN PR                               INSCRIÇÃO: 78.206.513/0001-40 Nº CONTROLE: M1IUWZ8GD0m0000-0
LOGRADOURO
AVENIDA VITOR FERREIRA DO AMARAL                  CAPAO DA IMBUIA     

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

87300000
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES18

41.909,10
0,00

0,00
3.352,76

0,00
0,00
18

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

41.909,10

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

41.909,10
0,00

18

41.909,10
0,00

3.352,76
0,00
0,00
0,00

18

15.212,85
3.771,68
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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0016/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : CRE COORDENACAO DA RECEITA DO ESTADO    INSCRIÇÃO: 78.393.592/0001-46 Nº CONTROLE: AsyjAZb1UVb0000-6
LOGRADOURO
AVENIDA VICENTE MACHADO                           CENTRO              

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

83020230
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES5

9.610,29
0,00

0,00
768,84

0,00
0,00

5

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

9.610,29

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

9.610,29
0,00

5

9.610,29
0,00

768,84
0,00
0,00
0,00

5

3.488,48
864,89
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RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0017/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

TOMADOR/OBRA : PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO        INSCRIÇÃO: 79.026.340/0001-41 Nº CONTROLE: Fks9knwaoeD0000-3
LOGRADOURO
RUA PAULA GOMES                                   SAO FRANCISCO       

BAIRRO
CURITIBA            
CIDADE

85504190
CEP UF

PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC
TOTAL TRABALHADORES4

9.640,05
0,00

0,00
771,21

0,00
0,00

4

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES PREVIDÊNCIA

9.640,05

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAIS DO TOMADOR

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES PREVIDÊNCIA

9.640,05
0,00

4

9.640,05
0,00

771,21
0,00
0,00
0,00

4

3.499,30
867,57
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RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

      

8.40 (20/08/2014)GFIP - SEFIP TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      INSCRIÇÃO: 11.933.418/0001-78

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:21:34

PÁG : 0018/0018

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MqN0zFWlCSK0000-8Nº CONTROLE:
Nº ARQUIVO: NFDqrXwmvOY0000-7

RAT AJUSTADO:FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 1,50 COD REC: 150 01/2019COMP:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO
REM BASE CALC 13º SAL
CONTR SEGURADOS DEVIDA
VAL DEVIDO PREV SOC

TOTAL TRABALHADORES

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO
REM 13º SALÁRIO

ENCARGOS FGTS
DEPÓSITO

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

TOTAIS DA EMPRESA

283

552.977,87
3.330,12
49.588,26
201.460,14

0,00

520.461,95
0,00

41.636,95
0,00

0,00

41.636,95

TOTAL TRABALHADORES 239

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.53,luizfernando)  pag. 1185 de 1732



Assunto: Câmara de Londrina - Pregão 01/2019 - Recomposição de planilhas

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 11/03/2019 17:55

Para: des�natarios-nao-revelados: ;

BCC: Contratos - GrupoSegPlus <contratos@gruposegplus.com.br>,

diogom@mastervigilancia.com.br, perseg.pvai@hotmail.com

Prezado senhor(a),

Considerando que os três primeiros colocados na etapa de lances do Pregão Presencial nº

01/2019 foram desclassificados ou inabilitados e considerando a colocação da empresa de
V. senhoria no certame, venho por meio deste, nos termos do item 33 do Edital, solicitar
que sejam encaminhadas, em formato PDF, as planilhas de custos e formação de preços

devidamente recompostas com sua oferta final na etapa de lances, bem como o PDF da
Convenção Coletiva de Trabalho, caso esta não tenha sido apresentada com a proposta
física na primeira sessão, até as 19h do dia 12/03/2019.

Além disso, comunico que foi designada sessão pública para a continuidade dos trabalhos
para o dia 18 de março de 2019, às 14h15, para apresentação desses documentos na via

física e a continuidade dos trabalhos, sendo que eventual alteração de data será
publicada no site da Câmara Municipal de Londrina.

PS: solicito, se possível, o encaminhamento das planilhas também em formato .xls, para
facilitar a conferência.

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312

Câmara	de	Londrina	-	Pregão	01/2019	-	Recomposição	de	planilhas 	
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Assunto: Re: Câmara de Londrina - Pregão 01/2019 - Recomposição de planilhas

De: Diogo Henrique Franco Mar�ns <diogom@mastervigilancia.com.br>

Data: 12/03/2019 11:59

Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Bom dia,

Conforme solicitado remeto a planilha de custos ajustada, documentos de aceitação ajustados (não

assinados) e CCT u�lizada. Informamos que não necessite de nenhuma alteração que nos informem

para a assinatura da proposta e nova remessa digital e posteriormente entrega �sica conforme nova

reunião.

Obs: confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Em seg, 11 de mar de 2019 às 17:56, Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

escreveu:

Prezado senhor(a),

Considerando que os três primeiros colocados na etapa de lances do

Pregão Presencial nº 01/2019 foram desclassificados ou inabilitados e

considerando a colocação da empresa de V. senhoria no certame, venho por

meio deste, nos termos do item 33 do Edital, solicitar que sejam

encaminhadas, em formato PDF, as planilhas de custos e formação de

preços devidamente recompostas com sua oferta final na etapa de lances,

bem como o PDF da Convenção Cole�va de Trabalho, caso esta não tenha

sido apresentada com a proposta �sica na primeira sessão, até as 19h do

dia 12/03/2019.

Além disso, comunico que foi designada sessão pública para a

con�nuidade dos trabalhos para o dia 18 de março de 2019, às 14h15,

para apresentação desses documentos na via �sica e a con�nuidade dos

trabalhos, sendo que eventual alteração de data será publicada no site

da Câmara Municipal de Londrina.

PS: solicito, se possível, o encaminhamento das planilhas também em

Re:	Câmara	de	Londrina	-	Pregão	01/2019	-	Recomposição	de	planilhas 	
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formato .xls, para facilitar a conferência.

--

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Anexos:

PLANILHA DE CUSTO - ITEM 3.pdf 41,7KB

PLANILHA DE CUSTO - ITEM 1.pdf 41,5KB

PLANILHA DE CUSTO - INSUMOS.pdf 38,3KB

PLANILHA DE CUSTO - ITEM 2.pdf 41,5KB

CCT2018.pdf 245KB

PLANILHA DE CUSTO - ITEM 4.pdf 41,7KB

QUADRO RESUMO.pdf 14,2KB

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA.pdf 50,2KB

Re:	Câmara	de	Londrina	-	Pregão	01/2019	-	Recomposição	de	planilhas 	
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QUANTIDADE 
DE MESES

12

12

12

12

a) em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos;
b) o prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias;

f) aceitamos as condições apresentadas no Edital do Pregão 01/2016 da Câmara Municipal de Londrina (Processo n° 62/2018)

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº ISENTA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 238585-1
BANCO DO BRASIL - 0001
AGÊNCIA: 3404-5
CONTA CORRENTE Nº: 4969-7

Curitiba, 12 de março de 2019

610.800,00R$                                                  Totalizador  R$               50.900,00 

2
Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 

20h, de segunda a sexta-feira.
15.180,48R$                182.165,76R$                                                  

DAS DECLARAÇÕES

Tacio Neves de Miranda

d) os itens 17 e 18 da tabela de Insumos Diversos (Anexo a Planilha de Custos) são classificados como componentes do preço que consistam em 
custos não renováveis
e) foi utilizado como referência salarial para a elaboração das propostas de preços e composição da planilha de custos e formação de preços a 
Convenção Coletiva do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos de Segurança e Similares de
Londrina e Região, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE sob o nº PR000491/2018 (Processo nº. 46212.002787/2018-97)

c) nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e 
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; e

PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO MENSAL PREÇO GLOBAL ANUAL

RAZÃO SOCIAL: MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA
CNPJ: 77.998.912/0001-29

TELEFONE: (41) 3264-6633
E-MAIL: COMERCIAL2@MASTERCDN.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNANDO AMARO, 868 - ALTO DA XV / UF: PARANÁ / CEP: 80045-230

1
Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, de segunda a sexta-

feira.
15.180,48R$                182.165,76R$                                                  

4
Vigilância – 12 horas noturnas, das 

20h às 8h, de segunda a domingo, em 
turnos de 12x36 horas.

10.672,56R$                128.070,72R$                                                  

3
Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 
20h, de segunda a domingo, em turnos 

de 12x36 horas.
9.866,48R$                  118.397,76R$                                                  
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A
B
C
E

1

2
3
4
5
6
7

% Qtde Valor (R$)

A 0% 1 1.677,00

B 30% 1 503,10

C 0% 0 0,00
D 0% 0 0,00
E 0% 0 0,00

2.1 %

A 8,33%
B 2,78%

11,11%

C
4,06%
15,17%

2.2 %
A 20,0%
B 2,50%
C 2,72%
D 1,50%
E 1,00%
F 0,60%
G 0,20%
H 8,00%

36,52%

Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 às 09:15 H

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 às 09:15 H

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo: 62/2018
Licitação nº 1/2019

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

POSTO 1

Município/UF Londrina  / PR
Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
Nº de meses de execução contratual 12

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Vigilante
Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Vigilância – 8 horas/dia, das 
8h às 12h e das 14h às 18h, 

de segunda a sexta-feira.

Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30

Salário-Base

Adicional de Periculosidade

Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

Carga horária (Escala) 44 horas
Quantidade de pessoas no posto 3

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

13º Salário 181,68
Adicional de Férias 60,56

SUBTOTAL 242,24

2.180,10

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS

13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS VALOR (R$)

GPS, FGTS e outras contribuições VALOR (R$)
INSS 436,02
SALÁRIO EDUCAÇÃO 54,50

Incidência do Submódulo 2.2 88,46

TOTAL 330,70

Submódulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E 
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

SEBRAE 13,08
INCRA 4,36
FGTS 174,41

SAT (FAP = 0,9063) 59,27
SESC ou SESI 32,70
SENAI - SENAC 21,80

TOTAL 796,14
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2.3 VRº (R$) QTDE
A 4,25 44
B 28,40 22
C 86,32 1
D 0,50 1
E 7,50 1
F 9,29 1

2
2.1
2.2
2.3

3 %

A 0,21%
B 0,02%
C 0,44%
D 1,36%

E 0,50%

F 3,92%
6,45%

4.1 %

A 8,33%
B 1,10%
C 0,21%
D 0,14%
E 0,03%
E 1,11%
F 0,69%

11,60%
G 4,24%

15,84%

4.2 Qtde

A 0

4
4.1
4.2

5 Vrº (RS) Qtde VALOR (R$)
A 44,73 1 44,73
B 6,02 1 6,02
C 7,79 1 7,79

Transporte 86,38
Auxílio-Refeição/Alimentação 499,84
Assistência Médica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32

Submódulo 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

TOTAL 689,83

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

Auxílio Creche 0,50
Fundo de Formação Profissional 7,50
Seguro de vida em grupo / Auxílio Funeral 9,29

TOTAL 1.816,67

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$)

13º Salário, Férias e Adicional de Férias 330,70
GPS, FGTS e outras contribuições 796,14
Benefícios Mensais e Diários 689,83

Aviso Prévio Trabalhado 29,67

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado

10,90

Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 85,55

Aviso Prévio Indenizado 4,54
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44
Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 9,51

Substituto na cobertura de Férias 181,68
Substituto na cobertura de Ausências Legais 23,89
Substituto na cobertura de Licença Paternidade 4,48

TOTAL 140,61

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - AUSÊNCIAS LEGAIS

SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS VALOR (R$)

SUBTOTAL 252,89
Incidência do Submódulo 2.2 92,35

TOTAL 345,24

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 2,99

Substituto na cobertura de Ausência por doença 24,2
Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 15,04

Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,61

SUBTOTAL 0,00

Submódulo 4.2 - INTRAJORNADA
SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA VALOR (R$)

Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00

Intrajornada 0,00
TOTAL 345,24

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

Ausências Legais 345,24

INSUMOS DIVERSOS
Uniformes

Equipamentos
TOTAL 58,53

Materiais
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6
A
B

C

A
B
C
D
E

F

TIPO DE 
SERVIÇO 

(A)

QTDE DE 
POSTOS 

(E)

Vigilância – 8 
horas/dia, 
das 8h às 
12h e das 

14h às 18h, 
de segunda 
a sexta-feira.

1

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%) VALOR (R$)

Custos Indiretos 1,80% 81,74

SUBTOTAL 4.723,66
Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.060,16

Lucro 2,22% 100,77
SOMA 4,02% 182,51

C.2. Tributos Estaduais 0% 0,00
C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 151,80

Tributos 6,65% 336,50
C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 184,70

Módulo 1 - Composição da Remuneração 2.180,10
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.816,67
Módulo 3 - Provisão para Rescisão 140,61

TOTAL 10,67% 519,01

2 - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$)

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 519,01
Valor Total por Empregado 5.060,16

3 - QUADRO-RESUMO DO  VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 345,24
Módulo 5 - Insumos Diversos 58,53

Subtotal (A+B+C+D+E) 4.541,15

Valor Mensal dos Serviços (I + II + N)

VALOR PROPOSTO POR 
EMPREGADO (B)          R$

QTDE 
EMPREGADOS POR 

POSTO (C)

VRº PROPOSTO POR 
POSTO (D) = (BxC)      

R$

VRº TOTAL DO 
SERVIÇO (F) = (DxE)     

R$

5.060,16 3 15.180,48 15.180,48

15.180,48

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.54,luizfernando)  pag. 1192 de 1732



A
B
C
E

1

2
3
4
5
6
7

% Qtde Valor (R$)

A 0% 1 1.677,00

B 30% 1 503,10

C 0% 0 0,00
D 0% 0 0,00
E 0% 0 0,00

2.1 %

A 8,33%
B 2,78%

11,11%

C
4,06%
15,17%

2.2 %
A 20,0%
B 2,50%
C 2,72%
D 1,50%
E 1,00%
F 0,60%
G 0,20%
H 8,00%

36,52%TOTAL 796,14

SEBRAE 13,08
INCRA 4,36
FGTS 174,41

SAT (FAP = 0,9063) 59,27
SESC ou SESI 32,70
SENAI - SENAC 21,80

GPS, FGTS e outras contribuições VALOR (R$)
INSS 436,02
SALÁRIO EDUCAÇÃO 54,50

Incidência do Submódulo 2.2 88,46

TOTAL 330,70

Submódulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E 
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

13º Salário 181,68
Adicional de Férias 60,56

SUBTOTAL 242,24

2.180,10

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS

13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS VALOR (R$)

Salário-Base

Adicional de Periculosidade

Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

Carga horária (Escala) 44 horas
Quantidade de pessoas no posto 3

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Vigilante
Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Vigilância – 8 horas/dia, das 
11:30 às 20h, de segunda a 

sexta-feira.

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 
20h, de segunda a sexta-feira.

POSTO 1

Município/UF Londrina  / PR
Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
Nº de meses de execução contratual 12

Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 às 09:15 H

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 às 09:15 H

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo: 62/2018
Licitação nº 1/2019
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2.3 VRº (R$) QTDE
A 4,25 44
B 28,40 22
C 86,32 1
D 0,50 1
E 7,50 1
F 9,29 1

2
2.1
2.2
2.3

3 %

A 0,21%
B 0,02%
C 0,44%
D 1,36%

E 0,50%

F 3,92%
6,45%

4.1 %

A 8,33%
B 1,10%
C 0,21%
D 0,14%
E 0,03%
E 1,11%
F 0,69%

11,60%
G 4,24%

15,84%

4.2 Qtde

A 0

4
4.1
4.2

5 Vrº (RS) Qtde VALOR (R$)
A 44,73 1 44,73
B 6,02 1 6,02
C 7,79 1 7,79

TOTAL 58,53

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
INSUMOS DIVERSOS

Uniformes
Materiais
Equipamentos

Ausências Legais 345,24
Intrajornada 0,00

TOTAL 345,24

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00

SUBTOTAL 0,00

TOTAL 345,24

Submódulo 4.2 - INTRAJORNADA
SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA VALOR (R$)

Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 15,04
SUBTOTAL 252,89

Incidência do Submódulo 2.2 92,35

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 2,99
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,61
Substituto na cobertura de Ausência por doença 24,2

Substituto na cobertura de Férias 181,68
Substituto na cobertura de Ausências Legais 23,89
Substituto na cobertura de Licença Paternidade 4,48

TOTAL 140,61

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - AUSÊNCIAS LEGAIS

SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS VALOR (R$)

Aviso Prévio Trabalhado 29,67

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado

10,90

Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 85,55

Aviso Prévio Indenizado 4,54
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44
Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 9,51

TOTAL 1.816,67

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$)

13º Salário, Férias e Adicional de Férias 330,70
GPS, FGTS e outras contribuições 796,14
Benefícios Mensais e Diários 689,83

TOTAL 689,83

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

Auxílio Creche 0,50
Fundo de Formação Profissional 7,50
Seguro de vida em grupo / Auxílio Funeral 9,29

Transporte 86,38
Auxílio-Refeição/Alimentação 499,84
Assistência Médica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32

Submódulo 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
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6
A
B

C

A
B
C
D
E

F

TIPO DE 
SERVIÇO 

(A)

QTDE DE 
POSTOS 

(E)

Vigilância – 8 
horas/dia, 

das 11:30 às 
20h, de 

segunda a 
sexta-feira.

15.060,16 3 15.180,48 15.180,48

Valor Mensal dos Serviços (I + II + N) 15.180,48

Valor Total por Empregado 5.060,16

3 - QUADRO-RESUMO DO  VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

VALOR PROPOSTO POR 
EMPREGADO (B)          R$

QTDE 
EMPREGADOS POR 

POSTO (C)

VRº PROPOSTO POR 
POSTO (D) = (BxC)      

R$

VRº TOTAL DO 
SERVIÇO (F) = (DxE)     

R$

Módulo 5 - Insumos Diversos 58,53
Subtotal (A+B+C+D+E) 4.541,15

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 519,01

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.816,67
Módulo 3 - Provisão para Rescisão 140,61
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 345,24

2 - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$)

Módulo 1 - Composição da Remuneração 2.180,10

C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 151,80
TOTAL 10,67% 519,01

C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 184,70
C.2. Tributos Estaduais 0% 0,00

Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.060,16
Tributos 6,65% 336,50

SOMA 4,02% 182,51
SUBTOTAL 4.723,66

Custos Indiretos 1,80% 81,74
Lucro 2,22% 100,77

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%) VALOR (R$)
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A
B
C
E

1

2
3
4
5
6
7

% Qtde Valor (R$)

A 0% 1 1.677,00

B 30% 1 503,10

C 0% 0 0,00
D 0% 0 0,00
E 0% 0 0,00

2.1 %

A 8,33%
B 2,78%

11,11%

C
4,06%
15,17%

2.2 %
A 20,0%
B 2,50%
C 2,72%
D 1,50%
E 1,00%
F 0,60%
G 0,20%
H 8,00%

36,52%TOTAL 796,14

SEBRAE 13,08
INCRA 4,36
FGTS 174,41

SAT (FAP = 0,9063) 59,27
SESC ou SESI 32,70
SENAI - SENAC 21,80

GPS, FGTS e outras contribuições VALOR (R$)
INSS 436,02
SALÁRIO EDUCAÇÃO 54,50

Incidência do Submódulo 2.2 88,46

TOTAL 330,70

Submódulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E 
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

13º Salário 181,68
Adicional de Férias 60,56

SUBTOTAL 242,24

2.180,10

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS

13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS VALOR (R$)

Salário-Base

Adicional de Periculosidade

Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

Carga horária (Escala) 12X36
Quantidade de pessoas no posto 1

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Vigilante
Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Vigilância – 12 horas 

diurnas, das 8 às 20h, de 
segunda a domingo, em 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 
20h, de segunda a domingo, em turnos 

de 12x36 horas.
POSTO 1

Município/UF Londrina  / PR
Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
Nº de meses de execução contratual 12

Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 às 09:15 H

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 às 09:15 H

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo: 62/2018
Licitação nº 1/2019
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2.3 VRº (R$) QTDE
A 4,25 30
B 28,40 15
C 86,32 1
D 0,50 1
E 7,50 1
F 9,29 1

2
2.1
2.2
2.3

3 %

A 0,21%
B 0,02%
C 0,44%
D 1,36%

E 0,50%

F 3,92%
6,45%

4.1 %

A 8,33%
B 1,10%
C 0,21%
D 0,14%
E 0,03%
E 1,11%
F 0,69%

11,60%
G 4,24%

15,84%

4.2 Qtde

A 15

4
4.1
4.2

5 Vrº (RS) Qtde VALOR (R$)
A 44,73 1 44,73
B 4,04 1 4,04
C 2,92 1 2,92

TOTAL 51,69

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
INSUMOS DIVERSOS

Uniformes
Materiais
Equipamentos

Ausências Legais 345,24
Intrajornada 111,48

TOTAL 456,72

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 111,48

SUBTOTAL 111,48

TOTAL 345,24

Submódulo 4.2 - INTRAJORNADA
SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA VALOR (R$)

Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 15,04
SUBTOTAL 252,89

Incidência do Submódulo 2.2 92,35

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 2,99
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,61
Substituto na cobertura de Ausência por doença 24,2

Substituto na cobertura de Férias 181,68
Substituto na cobertura de Ausências Legais 23,89
Substituto na cobertura de Licença Paternidade 4,48

TOTAL 140,61

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - AUSÊNCIAS LEGAIS

SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS VALOR (R$)

Aviso Prévio Trabalhado 29,67

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado

10,90

Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 85,55

Aviso Prévio Indenizado 4,54
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44
Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 9,51

TOTAL 1.598,13

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$)

13º Salário, Férias e Adicional de Férias 330,70
GPS, FGTS e outras contribuições 796,14
Benefícios Mensais e Diários 471,29

TOTAL 471,29

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

Auxílio Creche 0,50
Fundo de Formação Profissional 7,50
Seguro de vida em grupo / Auxílio Funeral 9,29

Transporte 26,88
Auxílio-Refeição/Alimentação 340,80
Assistência Médica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32

Submódulo 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
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6
A
B

C

A
B
C
D
E

F

TIPO DE 
SERVIÇO 

(A)

QTDE DE 
POSTOS 

(E)

Vigilância – 
12 horas 

diurnas, das 
8 às 20h, de 
segunda a 

domingo, em 
turnos de 

12x36 horas.

14.933,24 2 9.866,48 9.866,48

Valor Mensal dos Serviços (I + II + N) 9.866,48

Valor Total por Empregado 4.933,24

3 - QUADRO-RESUMO DO  VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

VALOR PROPOSTO POR 
EMPREGADO (B)          R$

QTDE 
EMPREGADOS POR 

POSTO (C)

VRº PROPOSTO POR 
POSTO (D) = (BxC)      

R$

VRº TOTAL DO 
SERVIÇO (F) = (DxE)     

R$

Módulo 5 - Insumos Diversos 51,69
Subtotal (A+B+C+D+E) 4.427,25

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 505,99

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.598,13
Módulo 3 - Provisão para Rescisão 140,61
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 456,72

2 - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$)

Módulo 1 - Composição da Remuneração 2.180,10

C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 148,00
TOTAL 10,67% 505,99

C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 180,06
C.2. Tributos Estaduais 0% 0,00

Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 4.933,24
Tributos 6,65% 328,06

SOMA 4,02% 177,93
SUBTOTAL 4.605,18

Custos Indiretos 1,80% 79,69
Lucro 2,22% 98,24

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%) VALOR (R$)
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A
B
C
E

1

2
3
4
5
6
7

% Qtde Valor (R$)

A 0% 1 1.677,00

B 30% 1 503,10

C 0% 0 0,00
D 0,12% 105 207,90
E 0% 0 0,00

2.1 %

A 8,33%
B 2,78%

11,11%

C
4,06%
15,17%

2.2 %
A 20,0%
B 2,50%
C 2,72%
D 1,50%
E 1,00%
F 0,60%
G 0,20%
H 8,00%

36,52%TOTAL 872,08

SEBRAE 14,33
INCRA 4,78
FGTS 191,04

SAT (FAP = 0,9063) 64,93
SESC ou SESI 35,82
SENAI - SENAC 23,88

GPS, FGTS e outras contribuições VALOR (R$)
INSS 477,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO 59,70

Incidência do Submódulo 2.2 96,90

TOTAL 362,23

Submódulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E 
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

13º Salário 199
Adicional de Férias 66,33

SUBTOTAL 265,33

2.388,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS

13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS VALOR (R$)

Salário-Base

Adicional de Periculosidade

Adicional de Insalubridade
Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

Carga horária (Escala) 12X36
Quantidade de pessoas no posto 1

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Vigilante
Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Vigilância – 12 horas 

noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h 
às 8h, de segunda a domingo, em turnos 

de 12x36 horas.
POSTO 1

Município/UF Londrina  / PR
Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
Nº de meses de execução contratual 12

Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 às 09:15 H

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 às 09:15 H

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo: 62/2018
Licitação nº 1/2019
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2.3 VRº (R$) QTDE
A 4,25 30
B 28,40 15
C 86,32 1
D 0,50 1
E 7,50 1
F 9,29 1

2
2.1
2.2
2.3

3 %

A 0,21%
B 0,02%
C 0,44%
D 1,36%

E 0,50%

F 3,92%
6,45%

4.1 %

A 8,33%
B 1,10%
C 0,21%
D 0,14%
E 0,03%
E 1,11%
F 0,69%

11,60%
G 4,24%

15,84%

4.2 Qtde

A 15

4
4.1
4.2

5 Vrº (RS) Qtde VALOR (R$)
A 44,73 1 44,73
B 4,04 1 4,04
C 2,92 1 2,92

TOTAL 51,69

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
INSUMOS DIVERSOS

Uniformes
Materiais
Equipamentos

Ausências Legais 378,16
Intrajornada 111,48

TOTAL 489,64

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 111,48

SUBTOTAL 111,48

TOTAL 378,16

Submódulo 4.2 - INTRAJORNADA
SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA VALOR (R$)

Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 16,48
SUBTOTAL 277

Incidência do Submódulo 2.2 101,16

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 3,27
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,66
Substituto na cobertura de Ausência por doença 26,51

Substituto na cobertura de Férias 199
Substituto na cobertura de Ausências Legais 26,17
Substituto na cobertura de Licença Paternidade 4,91

TOTAL 154,02

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - AUSÊNCIAS LEGAIS

SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS VALOR (R$)

Aviso Prévio Trabalhado 32,50

Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado

11,94

Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 93,71

Aviso Prévio Indenizado 4,98
Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,48
Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 10,41

TOTAL 1.705,60

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$)

13º Salário, Férias e Adicional de Férias 362,23
GPS, FGTS e outras contribuições 872,08
Benefícios Mensais e Diários 471,29

TOTAL 471,29

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

Auxílio Creche 0,50
Fundo de Formação Profissional 7,50
Seguro de vida em grupo / Auxílio Funeral 9,29

Transporte 26,88
Auxílio-Refeição/Alimentação 340,80
Assistência Médica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32

Submódulo 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
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6
A
B

C

A
B
C
D
E

F

TIPO DE 
SERVIÇO 

(A)

QTDE DE 
POSTOS 

(E)

Vigilância – 
12 horas 
noturnas, 

das 20h às 
8h, de 

segunda a 
domingo, em 

turnos de 
12x36 horas.

15.336,28 2 10.672,56 10.672,56

Valor Mensal dos Serviços (I + II + N) 10.672,56

Valor Total por Empregado 5.336,28

3 - QUADRO-RESUMO DO  VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

VALOR PROPOSTO POR 
EMPREGADO (B)          R$

QTDE 
EMPREGADOS POR 

POSTO (C)

VRº PROPOSTO POR 
POSTO (D) = (BxC)      

R$

VRº TOTAL DO 
SERVIÇO (F) = (DxE)     

R$

Módulo 5 - Insumos Diversos 51,69
Subtotal (A+B+C+D+E) 4.788,95

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 547,33

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.705,60
Módulo 3 - Provisão para Rescisão 154,02
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 489,64

2 - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$)

Módulo 1 - Composição da Remuneração 2.388,00

C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 160,09
TOTAL 10,67% 547,33

C.1. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 194,77
C.2. Tributos Estaduais 0% 0,00

Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.336,28
Tributos 6,65% 354,86

SOMA 4,02% 192,47
SUBTOTAL 4.981,42

Custos Indiretos 1,80% 86,2
Lucro 2,22% 106,27

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%) VALOR (R$)
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Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto Qtde. De Valor Total

por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

(B) por Posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)

( C)

I Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e 

das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

5.060,16 3 15.180,48 1 15.180,48

II Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, 

de segunda a sexta-feira.

5.060,16 3 15.180,48 1 15.180,48

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, 

de segunda a domingo, em turnos de 12x36 

horas.

4.933,24 2 9.866,48 1 9.866,48

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 

8h, de segunda a domingo, em turnos de 

12x36 horas.

5.336,28 2 10.672,56 1 10.672,56

50.900,00

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de

Serviço

(A)

Valor Mensal dos Serviços
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UNIFORMES Qtde/ano
 Custo Master 

Vigilância 
 Valor Total Anual  Vida útil (meses) 

 VALOR 

TOTAL 

MENSAL 

1 Calça  4 35,90R$          143,60R$        12 11,97R$     

2 Camisa 4 35,90R$          143,60R$        12 11,97R$     

3 Japona 2 75,00R$          150,00R$        12 12,50R$     

4 Boné 2 9,75R$            19,50R$          12 1,63R$       

5 Sapato 2 40,00R$          80,00R$          12 6,67R$       

536,70 - 44,73R$     

MATERIAIS Qtde/Ano
 Custo por 

Unidade 
 QtdexPreço  Vida útil (meses) 

 VALOR 

MENSAL 

(preço/depreci

ação) 

9 Capa de chuva 2 12,00R$          24,00R$          12 2,00R$       

10 Cinto NYLON 2 5,00R$            10,00R$          12 0,83R$       

11 Crachá 2 2,00R$            4,00R$            12 0,33R$       

12 Cassetete madeira/borracha 1 16,80R$          16,80R$          24 0,70R$       

13 Laterna LED Recarregável (bateria) 1 22,00R$          22,00R$          24 0,92R$       

14 Livro de Ocorrências 2 4,90R$            9,80R$            12 0,82R$       

15 Apito com cordão 1 5,20R$            5,20R$            24 0,22R$       

16 Porta Cassetete 1 4,80R$            4,80R$            24 0,20R$       

6,02R$       

4,04R$       

EQUIPAMENTOS Qtde/Ano
 Custo por 

Unidade 
 QtdexPreço  Vida útil (meses) 

 VALOR 

MENSAL 

(preço/depreci

ação) 

17 RADIO COMUNICADOR 1 77,89R$          77,89R$          12                       6,49R$       

18 RADIO COMUNICADOR 2 77,89R$          155,79R$        12                       1,30R$       

7,79R$       

2,92R$       

OBS: Os itens 17 e 18 são classificados como componentes do preço que consistam em custos não renováveis

TOTAL MENSAL

TOTAL MENSAL - 44H

TOTAL MENSAL - 44H

TOTAL MENSAL - 12X36

TOTAL MENSAL - 12X36
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000491/2018
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/02/2018
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR008160/2018
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.002787/2018-97
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2018

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO
SOARES;

  
 SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n.
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES;

  
 SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n.
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES
FERREIRA;

  
 SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO;

  
 SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA;

  
 SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA;

  
 SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO;

  
 SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS;

  
 SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS;

  
 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS;

  
 E 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n.
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA
NETO;

  
 celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
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As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de fevereiro de
2018 a 31 de janeiro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial em PR. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Com vigência a partir de 1º.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7º, inc. V (piso salarial
proporcional à extensão e à complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o art. 1º (vigilância armada e
desarmada) da Portaria nº 387, do Ministério da Justiça-DPF, publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos salariais,
para o cumprimento da jornada legal, assim:
 
03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.677,00;
 
03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos monitorados: R$
1.677,00;

03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e sociedades esportivas,
farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e construtoras e empreendimentos
imobiliários: R$ 1.170,00;

03.4. Monitor de segurança eletrônica:  R$ 1.677,00;

03.5. Segurança pessoal:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do
referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou
superior a R$ 2.180,10;

03.6. Supervisor:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do referido
valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a
R$ 2.180,10;

03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria,
de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar
salário igual ou superior a R$ 2.096,25;

03.8. Líder: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 10% do referido valor,
ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$
1.844,70;

03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.035,50;

03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, “office-boy”): R$ 967,00;

Parágrafo primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a todos os vigilantes
que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 03.8, por força do presente instrumento e
independente do local de trabalho;

Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 será paga enquanto o vigilante estiver exercendo
as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado o seu pagamento, quando o empregado não as
estiver desempenhando ou delas tenha sido remanejado, inclusive na hipótese de retorno à função de origem;

Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor extensão e
complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a título eventual por substituição, a sua alocação em postos de
trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos da categoria sugerem às empresas a preferência
à contratação de vigilantes acima de 40 anos.
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Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam contrato de trabalho com
empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo sindicato patronal que subscreve o
presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção do
salário do vigilante acrescido de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, seminários, shows,
campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), receberá o valor da hora normal,
relativamente às 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a tiver
cumprido. O trabalho em eventos não descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto no
presente instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
À face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre negociação (art. 7º
incisos V, VI e XXVI da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2018, o reajuste total de 2,80% a incidir, nas
proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas seguintes:
a) 1,87% índice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base anterior e aos salários
não superiores a R$ 3.010,00;
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na alínea “c” da cláusula
13, representando o reajuste de 7,58%;
c) R$ 151,00 o valor do convênio saúde, representando reajuste de 2,02%; 
 
Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção salarial será
proporcional ao número de meses trabalhados. 
Parágrafo segundo: às empresas é facultada a compensação de todos os reajustes concedidos, no período, sejam
os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles ressalvados na referida Instrução Normativa 01/TST. 
Parágrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários dos empregados
abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018.
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, será aplicado o reajuste do item "a"
supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO 

O pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela empregadora
mediante cheque, desde que este seja passível de pronta e instantânea compensação.

CLÁUSULA SEXTA - MORA SALARIAL 

Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida por lei, sob a pena de
paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 90 (noventa) dias, não
se admitindo juros capitalizados, além das demais sanções legais.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

Será fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a discriminação das
verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao FGTS, observado o parágrafo único do
artigo 464 da CLT. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
13º SALÁRIO 

CLÁUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO 
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As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que o requeiram, na forma
e tempo legais.

CLÁUSULA NONA - 13° SALÁRIO 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, aprazando-se, então, como
data limite 12.12.2018, ficando certo que a presente fixação não colide com o estabelecido na cláusula 8ª.

ADICIONAL NOTURNO 

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO 

O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo de
20% sobre a hora diurna.
Parágrafo primeiro: considerar-se-á noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia
seguinte.

OUTROS ADICIONAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS 

Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade na forma e limites
da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os percentuais incidirão sobre o salário-base e o salário
mínimo legal, respectivamente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO 

Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, à empregadora, equivalente
a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador.
Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois integralmente suportado pelo
empregado que o desejar, será obtida via acordo coletivo de trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato dos
empregados e a empresa interessada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de registro e
depósito da presente convenção coletiva de trabalho.
Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado será equivalente a 50% do salário do trabalhador.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituído o vale alimentação mediante as condições
explicitadas na presente cláusula:
a) o benefício não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para qualquer fim, direto
ou indireto, decorrente da relação de emprego;
b) é expressamente assegurado à empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo efetivo, na forma da
legislação do PAT;
c) o valor individual é fixado em R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos);
d) a empresa fornecerá um vale por dia efetivamente trabalhado;
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, iniciando-se, então, quando
do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018;
f) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja percebendo alimentação, seja
fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por vales ou tíquetes. No caso de
fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o desconto ficará limitado à metade do previsto na alínea
"b".
Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, será possível a substituição do vale
alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições previstas na presente cláusula, exceto a
data de entrega que passará a ser entre os dias 15 e 18 do mês.
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o trabalhador, a empresa
fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela referente ao vale aqui especificado, sendo que tal
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benefício é de caráter indenizatório.
Parágrafo terceiro: na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui tratado é fixado em
R$ 16,00 (dezesseis reais) àquele que cumprir, na referida atividade, jornada de até 04 horas.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE 

O empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá sua falta abonada
pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas.

AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÊNIO SAÚDE 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e
um reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais e
sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando expressamente autorizado o
desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conforme
respectivas bases territoriais, visando a assistência médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios.
Quando o empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela
empresa, no mês seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com a
correspondente diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o benefício aqui disposto não tem natureza
salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.
Parágrafo primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 6º dia útil de cada mês
subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem fornecidas pelos sindicatos, conforme
respectivas bases territoriais.
Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso salarial de vigilante, por
mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente cláusula.
Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias à inscrição dos novos
admitidos, visando o início do fornecimento dos serviços médico-ambulatoriais, previstos na presente cláusula.
Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, previsto na presente
cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que tal importe em alteração contratual, ou
continuar no plano pré-existente observados os limites máximos de desconto aqui tratados.
Parágrafo quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, cabendo ao mesmo,
se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o seu sindicato de classe. A exclusão só se
concretizará após a liquidação de eventuais débitos do trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a data do
seu requerimento de exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL 

A empresa concederá, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim declarados perante a
Previdência Social, um auxílio funeral, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, benefício este sem qualquer natureza
salarial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE 

As entidades convenentes mantêm o benefício instituído através do instrumento depositado e registrado no MTE-
DRT-PR, em 15.03.2010, sob nº MR000491/2010, regulador da assistência por morte ou incapacidade, atualizando-o
por termo aditivo.

AUXÍLIO CRECHE 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da
CLT, ou prestar auxílio creche, sem natureza salarial, na forma da norma respectiva.
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Parágrafo primeiro: em caso de auxílio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.02.18, em R$ 263,00
(duzentos e sessenta e três reais) sofrendo correção, a partir de então, na mesma forma atribuída ao salário da
beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o benefício será estendido ao filho até atingimento da idade de um
ano.

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE 

Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente (Resolução CNSP
05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um seguro mantido pela empregadora no
mesmo valor.
Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, não será permitido o
desconto do mesmo no salário dos seus empregados.

OUTROS AUXÍLIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS 

Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado.
Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do término de validade
do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado dispensado.
Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de dispensa por justa
causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela empregadora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS 

Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO 

As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em inquérito criminal ou
responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções e na defesa do patrimônio do empregador
ou de seus clientes, salvo se comprovadamente houver negligência do empregado no exercício de suas funções.
Parágrafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá cobertura médica e
psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo médico da empresa e do convênio saúde,
cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula 15ª.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO 

Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente preenchidos, ao empregado
demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na legislação pertinente, a empresa será responsável
pelo pagamento das quotas do Seguro Desemprego a que fizer jus o ex-empregado.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 

O vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao piso mensal de R$
678,30 (correspondente à multiplicação do valor hora do piso salarial da categoria, para jornada de 220 horas, ou
seja, de R$ 7,62 por 8 horas diárias normais multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados no ano
calendário), acrescido do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas normais e
DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os valores de R$
564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 8ª diária), mais R$ 108,60 de
remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais – art. 71. Parágrafo 4º (CLT), e mais R$ 94,12 a
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título de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então, uma remuneração
mensal de R$ 1.667,35.

Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a discriminação dos títulos e
valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e CTPS, observado
o par. único do art. 464 da CLT;

Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos),
pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante contrato de trabalho, para que os mesmos
desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas diárias, nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. No
regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica pactuada, estabelecida e legitimada
a jornada de trabalho de 12 (doze) horas;

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo trabalhador na escala
disposta na cláusula 5ª quando em atividades superiores a média de 9,5 dias de trabalho-mês, não acarretará o
pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais dias compensam-se em meses que o labor dos
trabalhadores é inferior à média descrita anteriormente.

Parágrafo Quarto: O regime SDF não exclui a possibilidade do vigilante  vir a cumprir cobertura de outras escalas,
ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim cumpridas como extras.

Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do presente regime, os
trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais remunerados nos domingos, nem usufruir folgas
nos feriados, sendo que tais descansos serão compensados com as folgas decorrentes da semana, não acarretando,
portanto, pagamento das horas em dobro ou horas extras a 100%.

Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados “feriados” ponte, conforme a tradição e
prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos proporcionais estabelecidos na cláusula 3ª,
não se considerando tal situação como horas extraordinárias.

Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá o determinado
correspondente ao disposto:

I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes;

II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas;

III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas.

Parágrafo Oitavo: O empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) faltas injustificadas ao
longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ 

 

Recomenda-se às empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos.

Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal nº 7102/83, inclusive
pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu exercício pelo Departamento da Polícia
Federal, entre outras disposições normativas, fixam as categorias que, aos fins das cotas dos portadores de
deficiência e menores aprendizes, serão considerados os empregos concedidos pela empresa no setor administrativo,
excluído assim o operacional.

MÃO-DE-OBRA FEMININA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES 

Às empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão funcional.
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OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS 

Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado e as comissões, se
existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS 

 

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em postos de serviços em
raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser submetidas à assistência deste.

Faculta-se às empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados lotados em postos de
serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo de serviço superior a um ano.

Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo
estabelecido em lei.

Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento das quantias
líquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao empregado à razão de 2% (dois por
cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) dias, não se admitindo juros capitalizados.

Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo empregado, em caso de
deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o recebimento dos haveres rescisórios.

Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à remuneração das férias
proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os que tenham sido despedidos por justa causa.

Parágrafo quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma (se indenizado ou
trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela lei.

Parágrafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente fazer constar, na
comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não o fazendo, não poder alegá-la em
Juízo, presumindo-se injusta a despedida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO 

O empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado sem justa causa, terá
garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 

É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso. Após, é livre o exercício profissional,
sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os certificados de formação de vigilantes após
os devidos registros.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA 

As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de móveis e transportes de
dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a mudança de domicílio do empregado,
desde que a transferência ocorra por iniciativa do empregador ou por mútuo entendimento entre as partes.
Parágrafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e
cinco por cento), na forma da lei.
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RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 

As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em favor da categoria profissional, com o valor de
R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do fundo de qualificação profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados da empresa na base
territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNPJ do mês anterior ao do pagamento) será quitado até o dia
15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,75 à Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da respectiva base.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As empresas enviarão à Federação os CAGEDs relativos ao mês anterior ao da
contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente à base territorial, conforme a
informação do CAGED.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, no caso de
descumprimento do previsto na presente cláusula.

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e indenização adicional (Lei nº
6708/79), na hipótese do término do contrato de prestação de serviços, pelo atingimento do seu prazo, quando o
seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA 

Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações: pré-aposentadoria: para o empregado que,
comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro anos de contribuição previdenciária e
um ano de serviço na empresa, será garantido o emprego até a data que completar trinta anos da referida
contribuição para aposentadoria proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para aposentadoria
integral. A comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias após o implemento
dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula;

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA 

À face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante
ajuste entre empregado e empregador.
Parágrafo Único: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser considerado o salário e
o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo que o intervalo pode ser usufruído no local
de trabalho e deverá assim ser feito quando do trabalho considerado em horário noturno, para preservar a
incolumidade física do trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO TRABALHO 
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Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, será considerado como horário de início da
jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer à central, sede da empresa, ou local por ela
determinado para que ele se apresente.

Parágrafo Único: Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adotar quaisquer
sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remoto e telemático, que deverão
registrar os horários de início e término do trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimentar.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

Fica facultada às partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas às condições legais e
as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese prevista na cláusula 37ª, pois objeto de
tratamento normativo específico, regulando o regime de 12x36).
I - o horário de compensação, compreendendo horário de início, término e intervalo, deverá estar previsto em
acordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, neste caso homologado pelo Sindicato dos
empregados;
II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a jornada;
III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no máximo, observada a
carga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas;
IV – fica possibilitada adoção da denominada “semana espanhola”, que alterna a prestação de 48 horas em uma
semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e empregador e desde que não se ultrapasse
a jornada diária de 10 horas;
V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 e 71, da CLT,
somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas consecutivas de descanso;
VI – pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a empresa autorizada a
ajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 59, da CLT.
VII – considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e a proibição de seu
uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos, observado o limite diário de
vinte minutos;
VIII – a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante que não comparece
para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal hipótese desnature qualquer regime de
compensação de horas estabelecido no presente instrumento;
IX – aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles de ponto dos
respectivos vigilantes e boletim de ocorrência específico por eles também assinados, restrito ao mesmo posto de
trabalho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36 

As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação expressa das categorias
por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal, resolvem pactuar o
regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes
armados, desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho
por 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presente
instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) no regime aqui
estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não será devido o pagamento de hora extra,
inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas semanais, à face da compensação; d) em face do
presente instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 – ainda que cumprido em horário noturno –, a hora
será considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo.
Parágrafo único: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas categorias, e com
apoio no art. 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, quanto ao regrado na alínea "d", da presente
cláusula, que se submetem à decisão judicial proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já com trânsito em
julgado.

FÉRIAS E LICENÇAS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FÉRIAS 

A concessão de férias será participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta dias, mediante recibo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando assim exigido pela
legislação.

UNIFORME 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME 

Em caso de exigência de uniforme, o custo deste será de responsabilidade do empregador, obrigando-se o
empregado a devolvê-lo no estado em que se encontrar, no momento da rescisão do contrato.
Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas camisas e duas
calças.
Parágrafo segundo: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a cada trabalhador
obrigado a usar uniforme.
Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do tecido utilizado.

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO 

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, cópias das comunicações de
acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT.

RELAÇÕES SINDICAIS 
REPRESENTANTE SINDICAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA
EMPRESA 

Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 14 (catorze) dias,
sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos seus salários, para que possam
comparecer em assembleias, congressos, cursos e negociações coletivas da categoria, desde que haja comunicação
prévia.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL 

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e suplentes das diretorias
de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta e duas)
horas, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS 
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As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de empregados, mediante
autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, para a entidade sindical beneficiada, no
primeiro dia útil após o pagamento do salário.
Parágrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação profissional de
empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da mensalidade, em folha de pagamento, bem
como dos empregados desligados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do pagamento do salário.
Parágrafo segundo: a empresa que tiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à entidade sindical
com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma antecipada, por remessa postal, a fim de que o
valor devido seja recepcionado até o prazo acima pactuado.
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) do valor devido, no caso da empresa não
observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

Na forma da CLT (artigo 513, letra “e”) e para assegurar a unidade jurídica do presente instrumento, retribuir o
empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as atividades sindicais e cumprir determinação
expressa da categoria, tomada em AGEs, as empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive
administrativos, em favor dos Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a
6% (seis por cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0% cada uma para as bases territoriais de
Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá, sendo a 1ª em
maio e a 2ª em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na forma do precedente 74 do TST, sendo o
mesmo exercido de forma individual.
Parágrafo primeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a data limite legalmente
prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto aqui tratado.
Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, a cópia das guias de
recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição.
Parágrafo terceiro: será devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente instrumento,
ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical até o 5º dia útil do mês subsequente ao
do desconto, desde que não haja feito a contribuição no emprego anterior.
Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e adicional de
periculosidade de 30% no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL 

As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor equivalente a quatro pisos
salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. O valor deverá ser recolhido até o 5° dia útil de abril/2018,
mediante guias próprias a serem fornecidas pela entidade sindical patronal. Aplica-se o contido no parágrafo 4º da
cláusula 45 para efeitos da contribuição aqui especificada.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 

As empresas de Segurança Privada do Estado Paraná deverão recolher a Contribuição Confederativa Patronal,
consoante a norma do inciso IV, do artigo 8º, da Constituição Federal e demais legislação aplicável à matéria,
inclusive decisão da assembleia geral da categoria econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da
FENAVIST – Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da
empresa de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado pela
ficha de atualização encaminhada ao DPF, será: O resultado da multiplicação do número de vigilantes por R$ 12,00
(doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago em parcelas, com vencimento em 30/07/18, 30/08/18,
30/09/18 e 30/10/18, ou primeiro dia útil subsequente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de referência da
contribuição, a cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical – GRCS quitada.

Parágrafo único: O Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas que não
comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do encaminhamento da cópia da guia GRCS, até o 15º
dia útil do mês subsequente ao vencimento.
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS 

As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, prevalecerão sobre a
presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser
adotada será a que for mais benéfica ao trabalhador.

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS 

Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma comissão composta por
01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores, atuando na
base territorial estadual, para acompanhamento de eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e seus
empregados, objetivando a sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas associadas
ao SINDESP.
Parágrafo primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de trabalhadores conveniente
comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais
diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o
preceito estabelecido no enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias.
Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias da presente
convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e regularmente depositado e registrado
na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob nº 46212.009388/00-01, pelo tempo de vigência da presente CCT. No prazo de 30
dias, as partes fixarão o local, dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO 

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente
entre as entidades sindicais em instrumento específico.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES 

Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do prejudicado, pelo
descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 (vinte), 41 (quarenta e um) e 45
(quarenta e cinco), a partir de 1º.02.2018. Especificamente para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos
salariais do vigilante nela tratado. Às demais cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso de
descumprimento, fica instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do
empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja comunicação ao
empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas regularizações em caso de ainda
estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, possibilitando a regularização.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS 

Por ocasião da entrega da RAIS, as empresas enviarão cópia ao Sindicato dos empregados. Ainda, a cada três
meses, contados de 1º.02.2018, as empresas enviarão cópia da comunicação a que se refere o parágrafo único do
art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o 5° dia
após o prazo legal àquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas também
comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF.
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO 

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil acesso aos
trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, desde que
autorizados pelas empresas.
Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus representados, empregados
e empregadores.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS 

As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, contado a partir de
01.02.2018, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre as seguintes questões, objetivando inseri-
las em acordo coletivo de trabalho: a) alteração da redação da cláusula 37 da presente CCT para inclusão da carga
horária de 192 horas mensais; b) inclusão de cláusula prevendo a concessão de férias em dois períodos em casos
excepcionais na forma da lei; c) redução da multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de perda do contrato
pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto de serviço, com
garantia de emprego por no mínimo 90 dias; d) obrigação patronal de arcar com a sua cota-parte no “convênio
saúde”, tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu trabalhador; e) estabelecimento do regime
especial de trabalho de 5ª a sábado e feriados em estabelecimento noturnos, nos moldes do já preexistente regime
SDF; f) trabalho intermitente referido na Lei nº 13.467/17 e Medida Provisória nº 808/17.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS 

O Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do
Paraná, conforme Portaria nº 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantém a Câmara Técnica de Regulação
dos Serviços Terceirizáveis, que disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive as obrigações
decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de segurança privada no
Estado do Paraná. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam públicas ou privadas,
deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo órgão referido na Portaria 37/2004 do
Ministério do Trabalho e Emprego.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE 

As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos pela administração
pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo sindicato patronal e sindicato laboral,
conforme base territorial.
Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com antecedência e no ato do seu
requerimento, sua regularidade no que tange às contribuições sindicais, cabendo às entidades sindicais a expedição
do documento em até 48 horas do protocolo.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO 

À face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no MTE em 15/02/2017
sob nº 46212.002116/2017 -45.

JOAO SOARES 
PRESIDENTE 

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA 

JOAO SOARES 
PRESIDENTE 

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA ESC ARMADA AG
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE 
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JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA 
PRESIDENTE 

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES,
SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO 

JOSE NILSON RIBEIRO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA 

ADALBERTO ALVES PEREIRA 
PRESIDENTE 

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E SIMILARES DE
UMR E REGIAO 

JOSE MARIA DA SILVA 
PRESIDENTE 

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA 

EDSON DAVID COELHO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS 
PRESIDENTE 

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E SEGURANCA
ORGANICA DE FOZ DO IGUACU 

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO 

ORLANDO LUIZ DE FREITAS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS ORGANICOS DE
SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO 

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA 

ANEXOS
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA

Anexo (PDF)
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ANEXO II - ATA CASCAVEL

Anexo (PDF)

ANEXO III - ATA PONTA GROSSA

Anexo (PDF)

ANEXO IV - ATA UMUARAMA

Anexo (PDF)

ANEXO V - ATA MARINGA

Anexo (PDF)

ANEXO VI - ATA PARANAGUÁ

Anexo (PDF)

ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU

Anexo (PDF)

ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO

Anexo (PDF)

ANEXO IX - ATA LONDRINA

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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Assunto: Câmara de Londrina - Pregão 01/2019 - Recomposição de planilhas

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 11/03/2019 17:55

Para: des�natarios-nao-revelados: ;

BCC: Contratos - GrupoSegPlus <contratos@gruposegplus.com.br>,

diogom@mastervigilancia.com.br, perseg.pvai@hotmail.com

Prezado senhor(a),

Considerando que os três primeiros colocados na etapa de lances do Pregão Presencial nº

01/2019 foram desclassificados ou inabilitados e considerando a colocação da empresa de
V. senhoria no certame, venho por meio deste, nos termos do item 33 do Edital, solicitar
que sejam encaminhadas, em formato PDF, as planilhas de custos e formação de preços

devidamente recompostas com sua oferta final na etapa de lances, bem como o PDF da
Convenção Coletiva de Trabalho, caso esta não tenha sido apresentada com a proposta
física na primeira sessão, até as 19h do dia 12/03/2019.

Além disso, comunico que foi designada sessão pública para a continuidade dos trabalhos
para o dia 18 de março de 2019, às 14h15, para apresentação desses documentos na via

física e a continuidade dos trabalhos, sendo que eventual alteração de data será
publicada no site da Câmara Municipal de Londrina.

PS: solicito, se possível, o encaminhamento das planilhas também em formato .xls, para
facilitar a conferência.

-- 
Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312
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Assunto: RE: Câmara de Londrina - Pregão 01/2019 - Recomposição de planilhas

De: percival souza ribeiro <perseg.pvai@hotmail.com>

Data: 12/03/2019 17:39

Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Muita boa tarde. 

Segue em anexo as planilhas de formação de custo, tabela salarial, convenção cole�va do trabalho.

Grato.

A�.
Raphael Ribeiro.
CPF: 086.753.729-90
Administra�vo 

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de março de 2019 18:55
Assunto: Câmara de Londrina - Pregão 01/2019 - Recomposição de planilhas

Prezado senhor(a),

Considerando que os três primeiros colocados na etapa de lances do
Pregão Presencial nº 01/2019 foram desclassificados ou inabilitados e
considerando a colocação da empresa de V. senhoria no certame, venho por
meio deste, nos termos do item 33 do Edital, solicitar que sejam
encaminhadas, em formato PDF, as planilhas de custos e formação de
preços devidamente recompostas com sua oferta final na etapa de lances,
bem como o PDF da Convenção Cole�va de Trabalho, caso esta não tenha
sido apresentada com a proposta �sica na primeira sessão, até as 19h do
dia 12/03/2019.

Além disso, comunico que foi designada sessão pública para a
con�nuidade dos trabalhos para o dia 18 de março de 2019, às 14h15,
para apresentação desses documentos na via �sica e a con�nuidade dos
trabalhos, sendo que eventual alteração de data será publicada no site
da Câmara Municipal de Londrina.

PS: solicito, se possível, o encaminhamento das planilhas também em
formato .xls, para facilitar a conferência.

--
Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
(43) 3374-1312
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Anexos:

c.c.t.-vigilante-patrimonial-20192020_1552057705.pdf 665KB

Planilha 8h das 08h as 12h e das 14h as 18h.pdf 689KB

Planilha 8h das 11 30h as 20h.pdf 589KB

Planilha Diurna 12x36 das 08h as 20h.pdf 586KB

Planilha Noturna 12x36 das 20h as 08h.pdf 590KB

tabela-de-salario-2019--2020_1552057641.pdf 70,4KB

Planilha de Formacao de preco 12 03 2019.xls 79,5KB

RE:	Câmara	de	Londrina	-	Pregão	01/2019	-	Recomposição	de	planilhas 	
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:  
 

PR000379/2019  
DATA DE REGISTRO NO MTE:  

 
21/02/2019  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR007454/2019  
NÚMERO DO PROCESSO:  

 
46212.001657/2019-18  

DATA DO PROTOCOLO:  
 

11/02/2019  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO 
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO 
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO 
SOARES; 
  
SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA 
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n. 
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES; 
  
SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE 
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n. 
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES 
FERREIRA; 
  
SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO; 
  
SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA; 
  
SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA, CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO; 
  
SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E 
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a) 
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS; 
  
SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS; 
  
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS 
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS; 
  
E  
 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n. 
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA 
NETO; 
  
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 fevereiro de 
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2019 a 31 de janeiro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados 
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial em PR.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2019 a 31/01/2020  
 

Com vigência a partir de 1º.02.2019, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7º, inc. V 
(piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o 
art. 1º (vigilância armada e desarmada) da Portaria nº 387, do Ministério da Justiça-DPF, 
publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos salariais, para o cumprimento da jornada legal, 
assim: 
  

03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.736,87; 
  

03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes 
eletrônicos monitorados: R$ 1.736,87;  

03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e 
sociedades esportivas, farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros 
comerciais e construtoras e empreendimentos imobiliários: R$ 1.211,77; 

03.4. Monitor de segurança eletrônica:  R$ 1.736,87; 

03.5. Segurança pessoal:  R$ 1.736,87, mais uma gratificação de função, a ser paga em 
rubrica própria, de 30% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida 
gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.257,93; 

03.6. Supervisor:  R$ 1.736,87, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica 
própria, de 30% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação 
o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.257,93; 

03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.736,87, mais uma gratificação de função, a ser 
paga em rubrica própria, de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da 
referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.171,08;  

03.8. Líder: R$ 1.736,87, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 
10% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o 
empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 1.910,55; 
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03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.072,46; 

03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, “office-boy”): R$ 1.001,52; 

Parágrafo primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a 
todos os vigilantes que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 
03.8, por força do presente instrumento e independente do local de trabalho; 

Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 será paga enquanto o 
vigilante estiver exercendo as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado 
o seu pagamento, quando o empregado não as estiver desempenhando ou delas tenha sido 
remanejado, inclusive na hipótese de retorno à função de origem; 

Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor 
extensão e complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a título eventual por 
substituição, a sua alocação em postos de trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos 
representativos da categoria sugerem às empresas a preferência à contratação de vigilantes 
acima de 40 anos. 

Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam contrato de 
trabalho com empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo 
sindicato patronal que subscreve o presente instrumento, e que mantenham sistema próprio 
de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção do salário do vigilante acrescido de 
50% (cinquenta por cento). 

Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, 
seminários, shows, campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), 
receberá o valor da hora normal, relativamente às 08 primeiras horas, quando não tiver 
cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a tiver cumprido. O trabalho em eventos 
não descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto no presente 
instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento". 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2019 a 31/01/2020  
 

À face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre 
negociação (art. 7º incisos V, VI e XXVI da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2019, 
o reajuste total de 3,91% a incidir, nas proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas 
seguintes: 
a) 3,57% índice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base 
anterior e aos salários não superiores a R$ 3.117,45; 
b) R$ 30,00 (trinta reais) o valor do vale alimentação previsto na alínea “c” da cláusula 13, 
representando o reajuste de 5,63%; 
c) R$ 160,00 o valor do convênio saúde, representando reajuste de 5,96%;  
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Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2019, a correção 
salarial será proporcional ao número de meses trabalhados.  
Parágrafo segundo: às empresas é facultada a compensação de todos os reajustes 
concedidos, no período, sejam os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles 
ressalvados na referida Instrução Normativa 01/TST.  
Parágrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários 
dos empregados abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2019. 
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.117,45, em 01.02.2019, será aplicado o 
reajuste do item "a" supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder. 
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 
 

O pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido 
pela empregadora mediante cheque, desde que este seja passível de pronta e instantânea 
compensação. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - MORA SALARIAL  
 
 

Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida 
por lei, sob a pena de paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por 
cento) ao dia, limitada a 90 (noventa) dias, não se admitindo juros capitalizados, além das 
demais sanções legais. 
 

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

 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO  
 
 

Será fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a 
discriminação das verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao 
FGTS, observado o parágrafo único do artigo 464 da CLT.  
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO  
 
 

As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que 
o requeiram, na forma e tempo legais. 
 
 
CLÁUSULA NONA - 13° SALÁRIO  
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VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2019 a 31/01/2020  
 

Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, 
aprazando-se, então, como data limite 12.12.2019, ficando certo que a presente fixação não 
colide com o estabelecido na cláusula 8ª. 
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua 
remuneração terá acréscimo de 20% sobre a hora diurna.  
Parágrafo primeiro: considerar-se-á noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia 
e 05 horas do dia seguinte. 
 

Outros Adicionais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS  
 
 

Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de 
insalubridade na forma e limites da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os 
percentuais incidirão sobre o salário-base e o salário mínimo legal, respectivamente. 
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO  
 
 

Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, à 
empregadora, equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador.  
Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois 
integralmente suportado pelo empregado que o desejar, será obtida via acordo coletivo de 
trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato dos empregados e a empresa interessada, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de registro e depósito da 
presente convenção coletiva de trabalho.  
Parágrafo segundo: no mês de 11/2019 o vale mercado será equivalente a 50% do salário 
do trabalhador. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2019 a 31/01/2020  
 

Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituído o vale alimentação mediante as 
condições explicitadas na presente cláusula:  
a) o benefício não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para 
qualquer fim, direto ou indireto, decorrente da relação de emprego;  
b) é expressamente assegurado à empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo 
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efetivo, na forma da legislação do PAT;  
c) o valor individual é fixado em R$ 30,00 (trinta reais);  
d) a empresa fornecerá um vale por dia efetivamente trabalhado;  
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, 
iniciando-se, então, quando do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2019;  
f) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja 
percebendo alimentação, seja fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, 
inclusive por vales ou tíquetes. No caso de fornecimento direto, pela empregadora ou pela 
tomadora, o desconto ficará limitado à metade do previsto na alínea "b".  
Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, será possível a 
substituição do vale alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições 
previstas na presente cláusula, exceto a data de entrega que passará a ser entre os dias 15 e 
18 do mês.  
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o 
trabalhador, a empresa fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela 
referente ao vale aqui especificado, sendo que tal benefício é de caráter indenizatório. 
Parágrafo terceiro: na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui 
tratado é fixado em R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos) àquele que cumprir, na 
referida atividade, jornada de até 04 horas. 
 

Auxílio Educação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE  
 
 

O empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, 
terá sua falta abonada pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas 
provas. 
 

Auxílio Saúde  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÊNIO SAÚDE  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2019 a 31/01/2020  
 

Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 160,00 
(cento e sessenta reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal de 
R$ 70,00 (setenta reais), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando 
expressamente autorizado o desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor 
do sindicato dos trabalhadores, conforme respectivas bases territoriais, visando a assistência 
médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios. Quando o empregado não 
cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela empresa, no 
mês seguinte, passará de R$ 70,00 para R$ 90,00 (noventa reais), com a correspondente 
diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o benefício aqui disposto não tem 
natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito. 
Parágrafo primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 6º 
dia útil de cada mês subsequente, contado a partir de 02/2019, mediante guias próprias, a 
serem fornecidas pelos sindicatos, conforme respectivas bases territoriais.  
Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso 
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salarial de vigilante, por mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente 
cláusula. 
Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias à 
inscrição dos novos admitidos, visando o início do fornecimento dos serviços médico-
ambulatoriais, previstos na presente cláusula. 
Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, 
previsto na presente cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem 
que tal importe em alteração contratual, ou continuar no plano pré-existente observados os 
limites máximos de desconto aqui tratados. 
Parágrafo quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio 
saúde, cabendo ao mesmo, se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o 
seu sindicato de classe. A exclusão só se concretizará após a liquidação de eventuais débitos 
do trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a data do seu requerimento de 
exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora. 
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL  
 
 

A empresa concederá, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim 
declarados perante a Previdência Social, um auxílio funeral, equivalente a 06 (seis) salários 
mínimos, benefício este sem qualquer natureza salarial. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE  
 
 

As entidades convenentes mantêm o benefício instituído através do instrumento depositado e 
registrado no MTE-DRT-PR, em 15.03.2010, sob nº MR000491/2010, regulador da assistência 
por morte ou incapacidade, atualizando-o por termo aditivo.  
 

Auxílio Creche  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2019 a 31/01/2020  
 

As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio 
substitutivo, na forma da CLT, ou prestar auxílio creche, sem natureza salarial, na forma da 
norma respectiva. 
Parágrafo primeiro: em caso de auxílio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 
01.02.19, em R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) sofrendo correção, a partir de então, 
na mesma forma atribuída ao salário da beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o 
benefício será estendido ao filho até atingimento da idade de um ano. 
 

Seguro de Vida  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE  
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Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente 
(Resolução CNSP 05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um 
seguro mantido pela empregadora no mesmo valor. 
Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, 
não será permitido o desconto do mesmo no salário dos seus empregados. 
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS  
 
 

Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado. 
Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias 
do término de validade do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado 
dispensado. 
Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de 
dispensa por justa causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela 
empregadora. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS  
 
 

Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO  
 
 

As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em 
inquérito criminal ou responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções 
e na defesa do patrimônio do empregador ou de seus clientes, salvo se comprovadamente 
houver negligência do empregado no exercício de suas funções. 
Parágrafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este 
terá cobertura médica e psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo 
médico da empresa e do convênio saúde, cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, 
custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula 15ª. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO  
 
 

Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente 
preenchidos, ao empregado demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na 
legislação pertinente, a empresa será responsável pelo pagamento das quotas do Seguro 
Desemprego a que fizer jus o ex-empregado. 
 

 
Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2019 a 31/01/2020  
 

O vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.19, 
ao piso mensal de R$ 702,64 (correspondente à multiplicação do valor hora do piso salarial da 
categoria, para jornada de 220 horas, ou seja, de R$ 7,89 por 8 horas diárias normais 
multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados no ano calendário), acrescido 
do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas normais e 
DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 210,79 relativo ao adicional de periculosidade, 
mais os valores de R$ 584,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, 
excedentes da 8ª diária), mais R$ 112,48 de remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 
9,5 horas mensais – art. 71. Parágrafo 4º (CLT), e mais R$ 97,48 a título de reflexos de horas 
extras no DSR, e R$ 18,77 de reflexos do DSR, perfazendo, então, uma remuneração mensal 
de R$ 1.726,88. 

Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a 
discriminação dos títulos e valores pagos, como aqui especificados, como também assim 
discriminar no contrato de trabalho e CTPS, observado o par. único do art. 464 da CLT; 

Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos), pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante 
contrato de trabalho, para que os mesmos desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas 
diárias, nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. No regime de trabalho SDF 
(sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica pactuada, estabelecida e legitimada a 
jornada de trabalho de 12 (doze) horas; 

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo 
trabalhador na escala disposta na cláusula 5ª quando em atividades superiores a média de 9,5 
dias de trabalho-mês, não acarretará o pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais 
dias compensam-se em meses que o labor dos trabalhadores é inferior à média descrita 
anteriormente. 

Parágrafo Quarto: O regime SDF não exclui a possibilidade do vigilante  vir a cumprir 
cobertura de outras escalas, ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das 
horas assim cumpridas como extras. 

Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do 
presente regime, os trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais 
remunerados nos domingos, nem usufruir folgas nos feriados, sendo que tais descansos serão 
compensados com as folgas decorrentes da semana, não acarretando, portanto, pagamento 
das horas em dobro ou horas extras a 100%. 

Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados “feriados” ponte, 
conforme a tradição e prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos 
proporcionais estabelecidos na cláusula 3ª, não se considerando tal situação como horas 
extraordinárias. 
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Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá 
o determinado correspondente ao disposto: 

I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes; 

II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas; 

III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas. 

Parágrafo Oitavo: O empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) 
faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade. 

 
Portadores de necessidades especiais  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ  
 
 
  

Recomenda-se às empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos. 

Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal nº 
7102/83, inclusive pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu 
exercício pelo Departamento da Polícia Federal, entre outras disposições normativas, fixam as 
categorias que, aos fins das cotas dos portadores de deficiência e menores aprendizes, serão 
considerados os empregos concedidos pela empresa no setor administrativo, excluído assim o 
operacional. 

 
Mão-de-Obra Feminina  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES  
 
 

Às empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão 
funcional. 

 
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS  
 
 

Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário 
contratado e as comissões, se existentes, bem como o contrato de experiência com a 
respectiva duração. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS  
 
 
  

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em 
postos de serviços em raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser 
submetidas à assistência deste. 

Faculta-se às empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados 
lotados em postos de serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com 
tempo de serviço superior a um ano. 

Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas 
rescisórias no prazo estabelecido em lei. 

Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no 
pagamento das quantias líquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora 
ao empregado à razão de 2% (dois por cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) 
dias, não se admitindo juros capitalizados. 

Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo 
empregado, em caso de deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando 
chamado para o recebimento dos haveres rescisórios. 

Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à 
remuneração das férias proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os 
que tenham sido despedidos por justa causa. 

Parágrafo quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma 
(se indenizado ou trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela 
lei. 

Parágrafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente 
fazer constar, na comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não 
o fazendo, não poder alegá-la em Juízo, presumindo-se injusta a despedida. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO  
 
 

O empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado 
sem justa causa, terá garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, 
sem considerar vantagens pessoais. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO  
 
 

É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso. Após, é livre o 
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exercício profissional, sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os 
certificados de formação de vigilantes após os devidos registros. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA  
 
 

As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de móveis 
e transportes de dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a 
mudança de domicílio do empregado, desde que a transferência ocorra por iniciativa do 
empregador ou por mútuo entendimento entre as partes. 
Parágrafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional 
de 25% (vinte e cinco por cento), na forma da lei. 
 

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

 
Qualificação/Formação Profissional  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2019 a 31/01/2020  
 

As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/19, em favor da categoria 
profissional, com o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do 
fundo de qualificação profissional, objetivando, entre outras, a realização de cursos e 
reciclagem ao profissional desempregado associado. 

Parágrafo Primeiro: O valor a recolher será quitado até o dia 15 do mês em que devido, na 
proporção de R$ 3,75 à Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da respectiva base. 

Parágrafo Segundo: As empresas enviarão até o ultimo dia dos meses de março, maio, julho, 
setembro, novembro e janeiro, os CAGEDs relativos ao mês anterior, diretamente à 
Federação profissional, cabendo a está o encaminhamento ao sindicato correspondente à 
base territorial. O envio dos CAGEDs à Federação poderá ser realizado através do e-mail: 
coordcad@fetravispp.org.br 

Parágrafo Terceiro: As entidades sindicais profissionais enviarão diretamente as empresas, 
até o dia 10 dos meses de abril, junho, agosto, outubro, dezembro e fevereiro, os boletos 
bancários com os valores devidos ao FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (tomando-se 
por base o número de empregados da empresa na base territorial da entidade sindical, 
conforme CAGED por CNPJ do mês anterior ao do pagamento), com vencimento no dia 20 ou 
primeiro dia útil subsequente dos meses aqui indicados. 

Parágrafo quarto: Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, 
no caso de descumprimento do previsto na presente cláusula. 

 
Políticas de Manutenção do Emprego  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
 
 

A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e 
indenização adicional (Lei nº 6708/79), na hipótese do término do contrato de prestação de 
serviços, pelo atingimento do seu prazo, quando o seu empregado, ali lotado, for contratado 
pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto. Mesmo no caso de não ser 
contratado, a indenização adicional não será devida, na medida em que a terminação do 
contrato de prestação de serviços da empregadora, pelo atingimento do seu prazo, não é 
considerada como atitude que obste o atingimento da data-base. 
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
 
 

Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações: pré-aposentadoria: para o 
empregado que, comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e 
quatro anos de contribuição previdenciária e um ano de serviço na empresa, será garantido o 
emprego até a data que completar trinta anos da referida contribuição para aposentadoria 
proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para aposentadoria integral. A 
comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias após o 
implemento dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula;  
 

 
Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Intervalos para Descanso  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA  
 
 

À face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 
minutos, mediante ajuste entre empregado e empregador. 
Parágrafo Único: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser 
considerado o salário e o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, 
certo que o intervalo pode ser usufruído no local de trabalho e deverá assim ser feito quando 
do trabalho considerado em horário noturno, para preservar a incolumidade física do 
trabalhador. 
 

Outras disposições sobre jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO TRABALHO  
 
 
  
  

Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, será considerado como 
horário de início da jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer à 
central, sede da empresa, ou local por ela determinado para que ele se apresente. 
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Parágrafo Único: Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, 
poderão adotar quaisquer sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive 
de modo remoto e telemático, que deverão registrar os horários de início e término do 
trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimentar. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA  
 
 

Fica facultada às partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas 
às condições legais e as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese 
prevista na cláusula 37ª, pois objeto de tratamento normativo específico, regulando o regime 
de 12x36). 
I - o horário de compensação, compreendendo horário de início, término e intervalo, deverá 
estar previsto em acordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, 
neste caso homologado pelo Sindicato dos empregados;  
II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a 
jornada;  
III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no 
máximo, observada a carga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas;  
IV – fica possibilitada adoção da denominada “semana espanhola”, que alterna a prestação de 
48 horas em uma semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e 
empregador e desde que não se ultrapasse a jornada diária de 10 horas;  
V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 
67 e 71, da CLT, somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas 
consecutivas de descanso;  
VI – pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a 
empresa autorizada a ajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no 
art. 59, da CLT.  
VII – considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e 
a proibição de seu uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem 
computadas como jornada extraordinária variações de horário no registro de ponto não 
excedentes de dez minutos, observado o limite diário de vinte minutos; 
VIII – a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante 
que não comparece para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal 
hipótese desnature qualquer regime de compensação de horas estabelecido no presente 
instrumento;  
IX – aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles 
de ponto dos respectivos vigilantes e boletim de ocorrência específico por eles também 
assinados, restrito ao mesmo posto de trabalho. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36  
 
 

As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação 
expressa das categorias por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso 
XXVI, da Constituição Federal, resolvem pactuar o regime de trabalho de 12x36 horas, 
mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes armados, 
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desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de 
trabalho por 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica 
legitimado pelo presente instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, 
ajustarem sua adoção; c) no regime aqui estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas 
de descanso, não será devido o pagamento de hora extra, inclusive na semana em que for 
ultrapassado o limite de 44 horas semanais, à face da compensação; d) em face do presente 
instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 – ainda que cumprido em horário 
noturno –, a hora será considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o 
adicional noturno respectivo. 
Parágrafo único: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas 
categorias, e com apoio no art. 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, 
quanto ao regrado na alínea "d", da presente cláusula, que se submetem à decisão judicial 
proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já com trânsito em julgado. 
 

 
Férias e Licenças  

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FÉRIAS  
 
 

A concessão de férias será participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta 
dias, mediante recibo. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Equipamentos de Proteção Individual  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  
 
 

As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando 
assim exigido pela legislação. 
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME  
 
 

Em caso de exigência de uniforme, o custo deste será de responsabilidade do empregador, 
obrigando-se o empregado a devolvê-lo no estado em que se encontrar, no momento da 
rescisão do contrato. 
Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, 
duas camisas e duas calças. 
Parágrafo segundo: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a 
cada trabalhador obrigado a usar uniforme. 
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Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do 
tecido utilizado. 
 

Acompanhamento de Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, cópias das 
comunicações de acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Representante Sindical  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA 
EMPRESA  
 
 

Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 
14 (catorze) dias, sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo 
dos seus salários, para que possam comparecer em assembleias, congressos, cursos e 
negociações coletivas da categoria, desde que haja comunicação prévia. 
 

Garantias a Diretores Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL  
 
 

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e 
suplentes das diretorias de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique 
a empresa, dentro de 72 (setenta e duas) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do 
empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS  
 
 

As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de 
empregados, mediante autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, 
para a entidade sindical beneficiada, no primeiro dia útil após o pagamento do salário. 
Parágrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação 
profissional de empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da 
mensalidade, em folha de pagamento, bem como dos empregados desligados, no prazo de 10 

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.55,luizfernando)  pag. 1251 de 1732



(dez) dias a contar da data do pagamento do salário. 
Parágrafo segundo: a empresa que tiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à 
entidade sindical com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma 
antecipada, por remessa postal, a fim de que o valor devido seja recepcionado até o prazo 
acima pactuado. 
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) do valor devido, no caso da 
empresa não observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL  
 
 

Tendo em vista a inexistência atual de qualquer imposto ou taxa para a manutenção da 
atividade de representação sindical e do seu trabalho em defesa da categoria profissional, nos 
termos do aprovado nas assembleias dos trabalhadores, e visando atender ao princípio de que 
a toda prestação deve corresponder uma contraprestação, durante o período compreendido 
pela vigência desta Norma Coletiva (CCT), serão devidas por cada empregado integrante da 
categoria profissional e beneficiado por este instrumento normativo, uma contribuição negocial 
correspondente a 7% (sete por cento), incidente sobre o salário base de cada empregado, 
devido nos meses e nas seguintes proporções: 3% (três por cento) do piso salarial 
descontados sobre os salários dos meses de abril e julho revertidos aos sindicatos profissionais 
signatários (exceto Londrina) e 1% (um por cento) à Fetravispp no mês de setembro. 

Parágrafo Primeiro: As eventuais oposições individuais dos não associados/filiados, serão 
recebidas mediante protocolo pessoal de documento escrito de próprio punho na sede de cada 
entidade sindical de primeiro grau, no prazo de 10 (dez dias) contados do registro da presente 
CCT no sistema mediador do Ministério do Trabalho. 

Parágrafo Segundo: Estipula-se que a obrigação das empresas estabelecida nesta norma 
coletiva, compreende apenas o compromisso de recolher e repassar as contribuições fixadas 
pelas assembleias dos empregados da categoria beneficiados pela norma, sem qualquer 
participação, interferência ou responsabilidade quanto ao ato de criação e fixação das referidas 
contribuições; sendo que, dessa forma, obrigam-se as empresas a recolher as contribuições 
profissionais aos sindicatos e Federação respectivos, no máximo até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao do desconto de cada parcela e no caso de atraso, as empresas ficam 
obrigadas a pagar o montante corrigido monetariamente pelo INPC - IBGE, acrescido de multa 
de 5,0% (cinco por cento) e juros de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração até o dia do 
efetivo pagamento, sem prejuízo de outras cominações. 

Parágrafo Terceiro: No mesmo prazo previsto para o recolhimento/repasse acima, obrigam-
se as empresas a fornecer às Entidades Sindicais respectivas, a relação completa dos 
empregados a que se refere o valor descontado, sob pena de incorrerem em multa de 5% 
incidente sobre o total devido a título de recolhimento/repasse. 

Parágrafo Quarto: A entidade sindical credora poderá utilizar-se de cobrança judicial contra 
a empresa inadimplente ou em atraso, assim como tomar as medidas judiciais cíveis e 
criminais cabíveis contra eventual apropriação indébita, e bem assim tomar as medidas 
adequadas com respaldo jurídico para repelir o cerceio ao livre exercício da atividade sindical e 
eventual abuso de poder econômico; tudo com base em estritos fundamentos legais. 
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Parágrafo Quinto: A fundamentação do pedido de oposição às contribuições, que passa a 
ser aqui exigida, encontra motivação no fato de que a entidade sindical necessita ter ciência 
das razões pelas quais o beneficiado pela norma coletiva firmada se recusa a contribuir, 
mesmo tendo ciência de que a contribuição é a única forma do não associado efetivamente 
contribuir para a manutenção do sistema de proteção que o ampara e acresce direitos à esfera 
jurídica de sua categoria. 

Parágrafo Sexto: Qualquer alteração legislativa ou regulamentação acerca da matéria em 
questão que venha a ocorrer na vigência da presente norma coletiva, implicará na análise 
sobre a eventual necessidade de revisão desta Cláusula. 
  
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL  
 
 

As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor 
equivalente a quatro pisos salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. O valor 
deverá ser recolhido até o 5° dia útil de abril/2019, mediante guias próprias a serem 
fornecidas pela entidade sindical patronal. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL  
 
 

As empresas de Segurança Privada do Estado Paraná deverão recolher a Contribuição 
Confederativa Patronal, consoante a norma do inciso IV, do artigo 8º, da Constituição Federal 
e demais legislação aplicável à matéria, inclusive decisão da assembleia geral da categoria 
econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da FENAVIST – Federação 
Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da empresa 
de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2018, 
atestado pela ficha de atualização encaminhada ao DPF, será: O resultado da multiplicação do 
número de vigilantes por R$ 12,00 (doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago 
em parcelas, com vencimento em 30/07/19, 30/08/19, 30/09/19 e 30/10/19, ou primeiro dia 
útil subsequente. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de 
referência da contribuição, a cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical – GRCS 
quitada. 

Parágrafo único: O Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das 
empresas que não comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do 
encaminhamento da cópia da guia GRCS, até o 15º dia útil do mês subsequente ao 
vencimento. 
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Disposições Gerais  

 
Regras para a Negociação  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS  
 
 

As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, 
prevalecerão sobre a presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação 
vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser adotada será a que for mais benéfica ao 
trabalhador. 
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS  
 
 

Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma 
comissão composta por 01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do 
Sindicato dos Trabalhadores, atuando na base territorial estadual, para acompanhamento de 
eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e seus empregados, objetivando a 
sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas associadas ao 
SINDESP. 
Parágrafo primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de 
trabalhadores conveniente comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das 
verbas rescisórias, bem como eventuais diferenças decorrentes do extinto contrato de 
trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o preceito estabelecido no 
enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias. 
Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias 
da presente convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e 
regularmente depositado e registrado na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob nº 46212.009388/00-
01, pelo tempo de vigência da presente CCT. No prazo de 30 dias, as partes fixarão o local, 
dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito. 
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO  
 
 

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de 
Trabalho ou diretamente entre as entidades sindicais em instrumento específico. 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES  
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Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do 
prejudicado, pelo descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 
(vinte), 41 (quarenta e um) e 45 (quarenta e cinco), a partir de 1º.02.2019. Especificamente 
para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos salariais do vigilante nela tratado. Às demais 
cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso de descumprimento, fica 
instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do 
empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja 
comunicação ao empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas 
regularizações em caso de ainda estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, 
possibilitando a regularização. 
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS  
 
 

Por ocasião da entrega da RAIS, as empresas enviarão cópia ao Sindicato dos empregados. 
Ainda, a cada três meses, contados de 1º.02.2019, as empresas enviarão cópia da 
comunicação a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a 
todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o 5° dia após o prazo 
legal àquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas 
também comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO  
 
 

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de 
fácil acesso aos trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de 
interesse da categoria, desde que autorizados pelas empresas. 
Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus 
representados, empregados e empregadores. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS  
 
 

As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, 
contado a partir de 01.02.2019, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre 
as seguintes questões, objetivando inseri-las em acordo coletivo de trabalho: a) redução da 
multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de perda do contrato pelo empregador, 
sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto de serviço, com 
garantia de emprego por no mínimo 90 dias; b) obrigação patronal de arcar com a sua cota-
parte no “convênio saúde”, tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu 
trabalhador; e) estabelecimento do regime especial de trabalho de 5ª a sábado e feriados em 
estabelecimento noturnos, nos moldes do já preexistente regime SDF; c) trabalho intermitente 
referido na Lei nº 13.467/17 e Medida Provisória nº 808/17; d) adoção de regras e 
contraprestação para o trabalho em “eventos”; e) termo de quitação anual; f) vale alimentação 
para trabalhadores com jornada de até 6 (seis) horas. 
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS  
 
 

O Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e 
Emprego, no Estado do Paraná, conforme Portaria nº 37/2004, publicada no DOU. de 
11.05.2004, mantém a Câmara Técnica de Regulação dos Serviços Terceirizáveis, que 
disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive as obrigações 
decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de 
segurança privada no Estado do Paraná. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de 
segurança, sejam públicas ou privadas, deverão observar a metodologia e os custos mínimos 
legais fixados pelo órgão referido na Portaria 37/2004 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE  
 
 

As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos 
pela administração pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo 
sindicato patronal e sindicato laboral, conforme base territorial. 
Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com 
antecedência e no ato do seu requerimento, sua regularidade no que tange às contribuições 
sindicais, cabendo às entidades sindicais a expedição do documento em até 48 horas do 
protocolo.  
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO  
 
 

À face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no 
MTE em 27/02/2018 sob nº 46212.002787/2018-97. 

 

 

 

JOAO SOARES  

Presidente  

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO 

GRUPO COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO 

ESTADO DO PARANA  

 

 

 

JOAO SOARES  

Presidente  

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL 

ORGANICA ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE 

CURITIBA E RE  
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JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA  

Presidente  

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, 

TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE 

CASCAVEL E REGIAO  

 

 

 

JOSE NILSON RIBEIRO  

Presidente  

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA  

 

 

 

JOSE MARIA DA SILVA  

Presidente  

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA  

 

 

 

EDSON DAVID COELHO  

Presidente  

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA  

 

 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS  

Presidente  

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA 

E SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU  

 

 

 

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS  

Presidente  

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO  

 

 

 

ORLANDO LUIZ DE FREITAS  

Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS 

ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO  

 

 

 

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO  

Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA  
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ANEXOS  
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E SEESVC  

 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA SINDVEL  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO III - ATA MARINGA  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO IV - ATA PONTA GROSSA  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO V - ATA UMUARAMA  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO VI - ATA SINDSFOZ  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO VII - ATA PATO BRANCO  
 
 

Anexo (PDF) 
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ANEXO VIII - ATA LONDRINA  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO IX - ATA PARANAGUÁ  
 
 

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.  
 

 

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.55,luizfernando)  pag. 1259 de 1732

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007454_20192019_02_15T10_04_50.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR006481_20192019_02_07T14_15_52.pdf


Salário a partir de 01/02/2018. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE 
SEGURANÇA E VIGILANCIA DE MARINGÁ 

Carta Expedida em 19 de Setembro de 1986 
SEDE PRÓPRIA: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625 -15º 
ANDAR, CONJ. 1508 - TELEFONE 44 3227-2014 – CEP 87020-015 

MARINGÁ - PARANÁ 
 

Tabela de salário 2019/2020. 
 
 
 
 

Reajuste Data Piso Adicional de Periculosidade Total 

3,57% 01/02/2019 R$ 1.736,87 R$ 521,06 R$ 2.257,93 
 
 
 
 

Salário Base R$ 1.736,87+ R$ 521,06 (Adicional de Periculosidade) R$ 2.257,93 
Salário Diário R$ 75,26 

Salário Por Hora R$ 10,26 
Salário Por Hora Extra 50% R$ 15,39 

Intrajornada (intervalo de almoço) Por hora R$ 15,39 
Intrajornada (intervalo de almoço) 12X36 Por mês R$ 230,85 

Adicional Noturno 20% - 15 dias trabalhados R$ 215,25 
Adicional noturno por Hora R$ 2,05 

1/12 avos do 13° do Piso Por Mês R$ 188,14 
1/12 avos de Férias por Mês R$ 188,14 

1/3 de Férias Por Mês R$ 62,71 
Ticket Alimentação Por dia Trabalhado R$ 30,00 
Ticket Alimentação 22 dias trabalhados R$ 660,00 
Ticket Alimentação 15 dias trabalhados R$ 450,00 

Piso Base + Adicionais do Vigilante no Regime – SDF. R$ 1.736,88 
Piso Base do Vigilante 03.3 CCT. - R$ 1.211,77+ R$ 363,53 de 

( Adicional de Periculosidade ) 
R$ 1.575,30 

Mensalidade do Sindicato R$ 45,16 
 

OBS.: Aplicando o índice integral de 3,57%, sobre o piso salarial. 
 
 
 
 
 

José Maria da silva 

Presidente. 

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.55,luizfernando)  pag. 1260 de 1732



Assunto: Planilha de Formacao de preço reajustada, C.C.T do Vigilante, Tabela salarial

De: percival souza ribeiro <perseg.pvai@hotmail.com>

Data: 13/03/2019 17:32

Para: "luizfernando@cml.pr.gov.br" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Muita boa tarde Luiz.

Peço por gen�leza que aceite as Planilhas corretas. 

Segue em anexo Planilha de Formação de preço reajustada, C.C.T do Vigilante, Tabela salarial.

Grato.

a�.
Raphael Ribeiro.

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexos:

c.c.t.-vigilante-patrimonial-20182019_1520421932.pdf 555KB

Planilha 8h.dia das 08h as 12 e das 14h as 18h segunda a sexta.pdf 1,0MB

Planilha 8h.dia das 11.30h as 20h segunda a sexta.pdf 1,0MB

Planilha 12x36 diurno das 08h as 20h de segunda a domingo.pdf 1,0MB

Planilha 12x36 noturno das 20h as 08h de segunda a domingo.pdf 1,0MB

Quadro de resumo.pdf 194KB

tabela-de-salario-2018--2019_1519741314.pdf 68,3KB

Planilha	de	Formacao	de	preço	reajustada,	C.C.T	do	Vigilante,	Tabela	... 	

1	of	1 14/03/2019	20:19
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000491/2018 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/02/2018 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR008160/2018 
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.002787/2018-97 
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2018 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO 
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO 
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO 
SOARES;
SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA 
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n. 
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES;
SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE 
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n. 
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES 
FERREIRA;
SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO;
SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E 
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA;
SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA;
SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO;
SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E 
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a) 
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS;
SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS;
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS 
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS;
E 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n. 
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA 
NETO;
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 fevereiro de 
2018 a 31 de janeiro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados 
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial em PR. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Com vigência a partir de 1º.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7º, inc. V (piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o art. 1º (vigilância armada e desarmada) da Portaria nº 387, do Ministério da Justiça-DPF, publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos salariais, para o cumprimento da jornada legal, assim:
03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.677,00;
03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos monitorados: R$ 1.677,00; 
03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e sociedades esportivas, farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e construtoras e empreendimentos imobiliários: R$ 1.170,00;
03.4. Monitor de segurança eletrônica:  R$ 1.677,00;
03.5. Segurança pessoal:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.180,10;
03.6. Supervisor:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.180,10;
03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.096,25; 
03.8. Líder: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 10% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 1.844,70;
03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.035,50;
03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, “office-boy”): R$ 967,00;
Parágrafo primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a todos os vigilantes que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 03.8, por força do presente instrumento e independente do local de trabalho;
Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 será paga enquanto o vigilante estiver exercendo as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado o seu pagamento, quando o empregado não as estiver desempenhando ou delas tenha sido remanejado, inclusive na hipótese de retorno à função de origem;
Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor extensão e complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a título eventual por substituição, a sua alocação em postos de trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos da categoria sugerem às empresas a preferência à contratação de vigilantes acima de 40 anos.
Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam contrato de trabalho com empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo sindicato patronal que subscreve o 
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presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção do salário do vigilante acrescido de 50% (cinquenta por cento).
Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, seminários, shows, campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), receberá o valor da hora normal, relativamente às 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a tiver cumprido. O trabalho em eventos não descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto no presente instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 
CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
À face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre negociação (art. 7º incisos V, VI e XXVI da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2018, o reajuste total de 2,80% a incidir, nas proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas seguintes:a) 1,87% índice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base anterior e aos 
salários não superiores a R$ 3.010,00;
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na alínea “c” da cláusula 
13, representando o reajuste de 7,58%;
c) R$ 151,00 o valor do convênio saúde, representando reajuste de 2,02%; 
Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção salarial será 
proporcional ao número de meses trabalhados.
Parágrafo segundo: às empresas é facultada a compensação de todos os reajustes concedidos, no período, 
sejam os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles ressalvados na referida Instrução Normativa 
01/TST.
Parágrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários dos empregados 
abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018.
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, será aplicado o reajuste do item "a" 
supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO 
O pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela empregadora mediante cheque, desde que este seja passível de pronta e instantânea compensação.

CLÁUSULA SEXTA - MORA SALARIAL 
Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida por lei, sob a pena de paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 90 (noventa) dias, não se admitindo juros capitalizados, além das demais sanções legais.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E 
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO 
Será fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a discriminação das verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao FGTS, observado o parágrafo único do artigo 464 da CLT. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
13º SALÁRIO 

CLÁUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO 
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As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que o requeiram, na forma e tempo legais.

CLÁUSULA NONA - 13° SALÁRIO 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, aprazando-se, então, como data limite 12.12.2018, ficando certo que a presente fixação não colide com o estabelecido na cláusula 8ª.

ADICIONAL NOTURNO 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO 
O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Parágrafo primeiro: considerar-se-á noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte.

OUTROS ADICIONAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS 
Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade na forma e limites da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os percentuais incidirão sobre o salário-base e o salário mínimo legal, respectivamente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO 
Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, à empregadora, equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador. Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois integralmente suportado pelo empregado que o desejar, será obtida via acordo coletivo de trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato dos empregados e a empresa interessada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de registro e depósito da presente convenção coletiva de trabalho. Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado será equivalente a 50% do salário do trabalhador.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituído o vale alimentação mediante as condições 
explicitadas na presente cláusula: 
a) o benefício não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para qualquer fim, 
direto ou indireto, decorrente da relação de emprego; 
b) é expressamente assegurado à empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo efetivo, na forma da 
legislação do PAT; 
c) o valor individual é fixado em R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos); 
d) a empresa fornecerá um vale por dia efetivamente trabalhado; 
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, iniciando-se, então, 
quando do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018; 
f) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja percebendo alimentação, 
seja fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por vales ou tíquetes. No caso de 
fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o desconto ficará limitado à metade do previsto na 
alínea "b". 
Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, será possível a substituição do 
vale alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições previstas na presente cláusula, 
exceto a data de entrega que passará a ser entre os dias 15 e 18 do mês. 
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o trabalhador, a empresa 
fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela referente ao vale aqui especificado, sendo que tal 
benefício é de caráter indenizatório.Parágrafo terceiro: na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui tratado é fixado em R$ 16,00 (dezesseis reais) àquele que cumprir, na referida atividade, jornada de até 04 horas.
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AUXÍLIO EDUCAÇÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE 
O empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá sua falta abonada pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas.

AUXÍLIO SAÚDE 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÊNIO SAÚDE 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando expressamente autorizado o desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conforme respectivas bases territoriais, visando a assistência médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios. Quando o empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela empresa, no mês seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com a correspondente diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o benefício aqui disposto não tem natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.Parágrafo primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 6º dia útil de cada mês subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem fornecidas pelos sindicatos, conforme respectivas bases territoriais. Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso salarial de vigilante, por mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente cláusula.Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias à inscrição dos novos admitidos, visando o início do fornecimento dos serviços médico-ambulatoriais, previstos na presente cláusula.Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, previsto na presente cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que tal importe em alteração contratual, ou continuar no plano pré-existente observados os limites máximos de desconto aqui tratados.Parágrafo quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, cabendo ao mesmo, se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o seu sindicato de classe. A exclusão só se concretizará após a liquidação de eventuais débitos do trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a data do seu requerimento de exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL 
A empresa concederá, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim declarados perante a Previdência Social, um auxílio funeral, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, benefício este sem qualquer natureza salarial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE 
As entidades convenentes mantêm o benefício instituído através do instrumento depositado e registrado no MTE-DRT-PR, em 15.03.2010, sob nº MR000491/2010, regulador da assistência por morte ou incapacidade, atualizando-o por termo aditivo. 

AUXÍLIO CRECHE 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da CLT, ou prestar auxílio creche, sem natureza salarial, na forma da norma respectiva.Parágrafo primeiro: em caso de auxílio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.02.18, em R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) sofrendo correção, a partir de então, na mesma forma atribuída ao salário da beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o benefício será estendido ao filho até atingimento da idade de um ano.
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SEGURO DE VIDA 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE 
Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente (Resolução CNSP 05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um seguro mantido pela empregadora no mesmo valor.Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, não será permitido o desconto do mesmo no salário dos seus empregados.

OUTROS AUXÍLIOS 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS 
Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado.Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do término de validade do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado dispensado.Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de dispensa por justa causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela empregadora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS 
Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO 
As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em inquérito criminal ou responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções e na defesa do patrimônio do empregador ou de seus clientes, salvo se comprovadamente houver negligência do empregado no exercício de suas funções.Parágrafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá cobertura médica e psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo médico da empresa e do convênio saúde, cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula 15ª.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO 
Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente preenchidos, ao empregado demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na legislação pertinente, a empresa será responsável pelo pagamento das quotas do Seguro Desemprego a que fizer jus o ex-empregado.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
O vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao piso mensal de R$ 678,30 (correspondente à multiplicação do valor hora do piso salarial da categoria, para jornada de 220 horas, ou seja, de R$ 7,62 por 8 horas diárias normais multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados no ano calendário), acrescido do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas normais e DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os valores de R$ 564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 8ª diária), mais R$ 108,60 de remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais – art. 71. Parágrafo 4º (CLT), e mais R$ 94,12 a título de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então, uma remuneração mensal de R$ 1.667,35.
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Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a discriminação dos títulos e valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e CTPS, observado o par. único do art. 464 da CLT;
Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante contrato de trabalho, para que os mesmos desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas diárias, nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. No regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica pactuada, estabelecida e legitimada a jornada de trabalho de 12 (doze) horas;
Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo trabalhador na escala disposta na cláusula 5ª quando em atividades superiores a média de 9,5 dias de trabalho-mês, não acarretará o pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais dias compensam-se em meses que o labor dos trabalhadores é inferior à média descrita anteriormente.
Parágrafo Quarto: O regime SDF não exclui a possibilidade do vigilante  vir a cumprir cobertura de outras escalas, ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim cumpridas como extras.
Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do presente regime, os trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais remunerados nos domingos, nem usufruir folgas nos feriados, sendo que tais descansos serão compensados com as folgas decorrentes da semana, não acarretando, portanto, pagamento das horas em dobro ou horas extras a 100%.
Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados “feriados” ponte, conforme a tradição e prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos proporcionais estabelecidos na cláusula 3ª, não se considerando tal situação como horas extraordinárias.
Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá o determinado correspondente ao disposto:
I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes;
II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas;
III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas.
Parágrafo Oitavo: O empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ 

Recomenda-se às empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos.
Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal nº 7102/83, inclusive pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu exercício pelo Departamento da Polícia Federal, entre outras disposições normativas, fixam as categorias que, aos fins das cotas dos portadores de deficiência e menores aprendizes, serão considerados os empregos concedidos pela empresa no setor administrativo, excluído assim o operacional.

MÃO-DE-OBRA FEMININA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES 

Às empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão funcional.
OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE 

CONTRATAÇÃO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS 
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Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado e as comissões, se existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS 

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em postos de serviços em raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser submetidas à assistência deste.
Faculta-se às empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados lotados em postos de serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo de serviço superior a um ano.
Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo estabelecido em lei.
Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento das quantias líquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao empregado à razão de 2% (dois por cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) dias, não se admitindo juros capitalizados.
Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo empregado, em caso de deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o recebimento dos haveres rescisórios.
Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à remuneração das férias proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os que tenham sido despedidos por justa causa.
Parágrafo quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma (se indenizado ou trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela lei.
Parágrafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente fazer constar, na comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não o fazendo, não poder alegá-la em Juízo, presumindo-se injusta a despedida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO 
O empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado sem justa causa, terá garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 
É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso. Após, é livre o exercício profissional, sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os certificados de formação de vigilantes após os devidos registros.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA 
As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de móveis e transportes de dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a mudança de domicílio do empregado, desde que a transferência ocorra por iniciativa do empregador ou por mútuo entendimento entre as partes.Parágrafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), na forma da lei.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE 
PESSOAL E ESTABILIDADES 

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
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VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em favor da categoria profissional, com o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do fundo de qualificação profissional.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados da empresa na base territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNPJ do mês anterior ao do pagamento) será quitado até o dia 15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,75 à Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da respectiva base.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As empresas enviarão à Federação os CAGEDs relativos ao mês anterior ao da contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente à base territorial, conforme a informação do CAGED.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, no caso de descumprimento do previsto na presente cláusula.

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e indenização adicional (Lei nº 6708/79), na hipótese do término do contrato de prestação de serviços, pelo atingimento do seu prazo, quando o seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA 
Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações: pré-aposentadoria: para o empregado que, comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro anos de contribuição previdenciária e um ano de serviço na empresa, será garantido o emprego até a data que completar trinta anos da referida contribuição para aposentadoria proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para aposentadoria integral. A comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias após o implemento dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula; 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA 
À face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante ajuste entre empregado e empregador.Parágrafo Único: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser considerado o salário e o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo que o intervalo pode ser usufruído no local de trabalho e deverá assim ser feito quando do trabalho considerado em horário noturno, para preservar a incolumidade física do trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO TRABALHO 

Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, será considerado como horário de início da jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer à central, sede da empresa, ou local por ela determinado para que ele se apresente.
Parágrafo Único: Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adotar quaisquer sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remoto e telemático, que deverão registrar os horários de início e término do trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimentar.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
Fica facultada às partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas às condições legais e as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese prevista na cláusula 37ª, pois objeto de tratamento normativo específico, regulando o regime de 12x36).I - o horário de compensação, compreendendo horário de início, término e intervalo, deverá estar previsto em acordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, neste caso homologado pelo Sindicato dos empregados; II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a jornada; III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no máximo, observada a carga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas; IV – fica possibilitada adoção da denominada “semana espanhola”, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e empregador e desde que não se ultrapasse a jornada diária de 10 horas; V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 e 71, da CLT, somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas consecutivas de descanso; VI – pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a empresa autorizada a ajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 59, da CLT. VII – considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e a proibição de seu uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos, observado o limite diário de vinte minutos;VIII – a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante que não comparece para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal hipótese desnature qualquer regime de compensação de horas estabelecido no presente instrumento; IX – aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles de ponto dos respectivos vigilantes e boletim de ocorrência específico por eles também assinados, restrito ao mesmo posto de trabalho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36 
As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação expressa das categorias por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal, resolvem pactuar o regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes armados, desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presente instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) no regime aqui estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não será devido o pagamento de hora extra, inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas semanais, à face da compensação; d) em face do presente instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 – ainda que cumprido em horário noturno –, a hora será considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo.Parágrafo único: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas categorias, e com apoio no art. 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, quanto ao regrado na alínea "d", da presente cláusula, que se submetem à decisão judicial proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já com trânsito em julgado.

FÉRIAS E LICENÇAS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FÉRIAS 

A concessão de férias será participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta dias, mediante recibo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando assim exigido pela legislação.

UNIFORME 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME 
Em caso de exigência de uniforme, o custo deste será de responsabilidade do empregador, obrigando-se o empregado a devolvê-lo no estado em que se encontrar, no momento da rescisão do contrato.Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas camisas e duas calças.Parágrafo segundo: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a cada trabalhador obrigado a usar uniforme.Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do tecido utilizado.
ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO 

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, cópias das comunicações de acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT.

RELAÇÕES SINDICAIS 
REPRESENTANTE SINDICAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA 
EMPRESA 
Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 14 (catorze) dias, sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos seus salários, para que possam comparecer em assembleias, congressos, cursos e negociações coletivas da categoria, desde que haja comunicação prévia.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL 

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e suplentes das diretorias de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta e duas) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse.
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS 
As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de empregados, mediante autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, para a entidade sindical beneficiada, no primeiro dia útil após o pagamento do salário.
Parágrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação profissional de 
empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da mensalidade, em folha de pagamento, bem como dos empregados desligados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do pagamento do salário.
Parágrafo segundo: a empresa que tiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à entidade 
sindical com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma antecipada, por remessa postal, a fim de que o valor devido seja recepcionado até o prazo acima pactuado.
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) do valor devido, no caso da empresa não 
observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula.
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 
Na forma da CLT (artigo 513, letra “e”) e para assegurar a unidade jurídica do presente instrumento, retribuir o empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as atividades sindicais e cumprir determinação expressa da categoria, tomada em AGEs, as empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive administrativos, em favor dos Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a 6% (seis por cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0% cada uma para as bases territoriais de Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá, sendo a 1ª em maio e a 2ª em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na forma do precedente 74 do TST, sendo o mesmo exercido de forma individual.Parágrafo primeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a data limite legalmente prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto aqui tratado.Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, a cópia das guias de recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição. Parágrafo terceiro: será devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente instrumento, ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical até o 5º dia útil do mês subsequente ao do desconto, desde que não haja feito a contribuição no emprego anterior.Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e adicional de periculosidade de 30% no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL 
As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor equivalente a quatro pisos salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. O valor deverá ser recolhido até o 5° dia útil de abril/2018, mediante guias próprias a serem fornecidas pela entidade sindical patronal. Aplica-se o contido no parágrafo 4º da cláusula 45 para efeitos da contribuição aqui especificada.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 
As empresas de Segurança Privada do Estado Paraná deverão recolher a Contribuição Confederativa Patronal, consoante a norma do inciso IV, do artigo 8º, da Constituição Federal e demais legislação aplicável à matéria, inclusive decisão da assembleia geral da categoria econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da FENAVIST – Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da empresa de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado pela ficha de atualização encaminhada ao DPF, será: O resultado da multiplicação do número de vigilantes por R$ 12,00 (doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago em parcelas, com vencimento em 30/07/18, 30/08/18, 30/09/18 e 30/10/18, ou primeiro dia útil subsequente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de referência da contribuição, a cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical – GRCS quitada.
Parágrafo único: O Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas que não comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do encaminhamento da cópia da guia GRCS, até o 15º dia útil do mês subsequente ao vencimento.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS 
As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, prevalecerão sobre a presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser adotada será a que for mais benéfica ao trabalhador.

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Página 12 de 16Mediador - Extrato Convenção Coletiva

27/02/2018http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao...

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.56,luizfernando)  pag. 1286 de 1732



CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS 
Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma comissão composta por 01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores, atuando na base territorial estadual, para acompanhamento de eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e seus empregados, objetivando a sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas associadas ao SINDESP.Parágrafo primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de trabalhadores conveniente comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o preceito estabelecido no enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias.Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias da presente convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e regularmente depositado e registrado na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob nº 46212.009388/00-01, pelo tempo de vigência da presente CCT. No prazo de 30 dias, as partes fixarão o local, dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO 

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente entre as entidades sindicais em instrumento específico.
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES 
Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do prejudicado, pelo descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 (vinte), 41 (quarenta e um) e 45 (quarenta e cinco), a partir de 1º.02.2018. Especificamente para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos salariais do vigilante nela tratado. Às demais cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso de descumprimento, fica instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja comunicação ao empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas regularizações em caso de ainda estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, possibilitando a regularização.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS 
Por ocasião da entrega da RAIS, as empresas enviarão cópia ao Sindicato dos empregados. Ainda, a cada três meses, contados de 1º.02.2018, as empresas enviarão cópia da comunicação a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o 5° dia após o prazo legal àquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas também comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO 
Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil acesso aos trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, desde que autorizados pelas empresas.Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus representados, empregados e empregadores.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS 
As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, contado a partir de 01.02.2018, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre as seguintes questões, objetivando inseri-las em acordo coletivo de trabalho: a) alteração da redação da cláusula 37 da presente CCT para inclusão da carga horária de 192 horas mensais; b) inclusão de cláusula prevendo a concessão de férias em dois períodos 
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em casos excepcionais na forma da lei; c) redução da multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de perda do contrato pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto de serviço, com garantia de emprego por no mínimo 90 dias; d) obrigação patronal de arcar com a sua cota-parte no “convênio saúde”, tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu trabalhador; e) estabelecimento do regime especial de trabalho de 5ª a sábado e feriados em estabelecimento noturnos, nos moldes do já preexistente regime SDF; f) trabalho intermitente referido na Lei nº 13.467/17 e Medida Provisória nº 808/17.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS 
O Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do Paraná, conforme Portaria nº 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantém a Câmara Técnica de Regulação dos Serviços Terceirizáveis, que disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive as obrigações decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de segurança privada no Estado do Paraná. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam públicas ou privadas, deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo órgão referido na Portaria 37/2004 do Ministério do Trabalho e Emprego.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE 
As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos pela administração pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo sindicato patronal e sindicato laboral, conforme base territorial.Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com antecedência e no ato do seu requerimento, sua regularidade no que tange às contribuições sindicais, cabendo às entidades sindicais a expedição do documento em até 48 horas do protocolo. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO 

À face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no MTE em 15/02/2017 sob nº 46212.002116/2017-45.

JOAO SOARES 
PRESIDENTE 

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E 
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA 

JOAO SOARES 
PRESIDENTE 

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA ESC ARMADA AG 
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE 

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA 
PRESIDENTE 

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES, 
SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO 

JOSE NILSON RIBEIRO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA 
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ADALBERTO ALVES PEREIRA 
PRESIDENTE 

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E SIMILARES DE 
UMR E REGIAO 

JOSE MARIA DA SILVA 
PRESIDENTE 

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA 

EDSON DAVID COELHO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS 
PRESIDENTE 

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E SEGURANCA 
ORGANICA DE FOZ DO IGUACU 

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO 

ORLANDO LUIZ DE FREITAS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS ORGANICOS DE 
SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO 

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA 

Anexo (PDF)
ANEXO II - ATA CASCAVEL 

Anexo (PDF)
ANEXO III - ATA PONTA GROSSA 

Anexo (PDF)
ANEXO IV - ATA UMUARAMA 

Anexo (PDF)
ANEXO V - ATA MARINGA 
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Anexo (PDF)
ANEXO VI - ATA PARANAGUÁ 

Anexo (PDF)
ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU 

Anexo (PDF)
ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO 

Anexo (PDF)
ANEXO IX - ATA LONDRINA 

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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SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE 
SEGURANÇA E VIGILANCIA DE MARINGÁ 

Carta Expedida em 19 de Setembro de 1986 
SEDE PRÓPRIA: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625 -15º  

ANDAR, CONJ. 1508 -  TELEFONE 44 3227-2014 – CEP 87020-015 
MARINGÁ                                         -                                      PARANÁ 

 

Tabela de salário 2018/2019. 
 

 
 

 
Salário a partir de 01/02/2018. 

 
Salário Base R$ 1.677,00 + R$ 503,10  (Adicional de Periculosidade) R$ 2.180,10 

Salário Diário R$ 72,67 
Salário Por Hora R$ 9,90 

Salário Por Hora Extra 50% R$ 14,86 
Intrajornada (intervalo de almoço) Por hora  R$ 14,86 

Intrajornada (intervalo de almoço) 12X36 Por mês R$ 222,90 
Adicional Noturno 20% R$ 436,02 

Adicional noturno por Hora R$ 1,98 
1/12 avos do 13° do Piso Por Mês R$ 181,67 

1/12 avos de Férias por Mês R$ 181,67 
1/3 de Férias Por Mês R$ 60,55 

Ticket Alimentação Por dia Trabalhado R$ 28,40 
Piso Base do Vigilante no Regime – SDF.    R$ 678,30 

Piso Base + Adicionais do Vigilante no Regime – SDF.  R$ 1.667,35 
Piso Base do Vigilante 03.3 CCT. -  R$ 1.170,00 + R$ 351,00 de             

( Adicional de Periculosidade )    
R$ 1.521,00 

Mensalidade do Sindicato R$ 43,60 
 
             OBS.: Aplicando o índice integral de 1,87%, sobre o piso salarial.  
 
 

 

 

 

José Maria da silva  

Presidente. 

Reajuste Data Piso Adicional de Periculosidade Total 

1,87% 01/02/2018 R$ 1.677,00 R$ 503,10 R$ 2.180,10 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

Processo Administrativo nº. 62/2018
Pregão Presencial nº 01/2019

Considerando a desclassificação/inabilitação dos  três primeiros  colocados

no certame em epígrafe e considerando a convocação, por parte do Pregoeiro, para que as

empresas em quarto, quinto e sexto lugares na etapa de lances encaminhem suas planilhas de

custos e composição de preços devidamente recompostas com o valor de seus respectivos

lances finais (nos termos do item 33 do Edital do certame), Certifico que:

1.  Recebi,  da  empresa  SegPlus  Sistemas  de  Segurança  EIRELI,  no  dia

12/03/2019, às 10:08, e-mail com anexos contendo: (a) a planilha de custos e formação de

preços  em  formato  .pdf  e  .xls;  (b)  a  proposta  comercial;  (c)  a  Convenção  Coletiva  de

Trabalho; e (d) documento de comprovação do FAP, conforme juntado na seq. 4.53.

2.  Recebi,  da  empresa  Master  Vigilância  Especializada  SS  Ltda,  no  dia

12/03/2019, às 11:59, e-mail com anexos contendo: (a) proposta comercial e a planilha de

custos  e  formação  de  preços  no  formato  .pdf;  e  (b)  a  Convenção  Coletiva  de  Trabalho,

conforme juntado na seq. 4.54.

3.  Recebi,  da  empresa  Tático  Perseg  Segurança  Privada  Ltda,  no  dia

12/03/2019, às 17:39, e-mail com anexos contendo: (a) a planilha de custos e formação de

preços nos formatos .pdf e .xls; e (b) a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 e a tabela

de salários, conforme juntado na seq. 4.55.

Certifico ainda que a empresa Tático Perseg Segurança Privada Ltda entrou

em contato no dia 13/03/2018 dizendo que havia elaborado a planilha encaminhada por e-mail

com base na CCT vigente a partir de fevereiro de 2019 e não com base na que estava vigente

no momento da abertura dos envelopes de proposta,  em 16/01/2019, em seguida,  por sua

conta,  encaminhou,  às  17:32,  e-mail  com  anexos  contendo:  (a)  a  planilha  de  custos  e

formação de preços no formato .pdf ; e (b) a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 e a

tabela de salários, conforme juntado na seq. 4.56.

Londrina, 14 de março de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI nº 140/2019– DSP.
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro
Assunto: Processo Administrativo nº 62/2018 – Pregão Presencial 01/2019 – Serviço de
vigilância  desarmada  –  Conferência  de  planilhas  de  custos  e  formação  de  preços
recompostas.

Londrina, 14 de março de 2019.

Prezado,

Considerando  a  providência  do  Pregoeiro  de  convocar  os  licitantes

remanescentes para análise da proposta e considerando documentos de seq. 4.53, 4.54, 4.55

e 4.56 e a certidão de seq. 4.57, encaminho de o Processo Administrativo 62/2018 para

análise.

Colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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CI. Nº 047/2019-FIN. Londrina, 15 de março de 2019.

De: Departamento Financeiro
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Análise das propostas de empresas (planilhas) apresentadas na licitação 
para contratação de Serviços de Vigilância (Pregão Presencial nº 01/2019).

Prezados,

Conforme  solicitado  no  CI  nº  140/2019-DSP,  efetuamos  a  análise  das
Planilhas de Custos e Formação de Preços das Empresas Segplus Sistemas de Segurança
EIRELI,  Master  Vigilância  Especializada  SS  Ltda  e  Tático  Perseg  Segurança  Privada
Ltda., sendo que os resultados da análise encontram-se anexo a este documento.

As  análises  se  restringiram  às  informações  constantes  das  propostas,  bem
como as respectivas Convenções Coletivas de Trabalho.

Atenciosamente,

Hermes de Faria Barbeta,
Gerente do Departamento Financeiro.
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Análise da Planilha da Empresa – Segplus Sistemas de Segurança EIRELI

POSTO:
Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
1)  O cálculo referente ao vale-transporte no Submódulo 2.3 está incorreto. Valor correto

R$ 86,38.
2)  As incidências  do Módulo 3 – Provisão para  Rescisão estão  em desacordo com as

alíquotas sugeridas pelo TCU. Como as alíquotas estão a menor,  entendemos que as
mesmas foram trabalhadas para ajustar as planilhas ao valor proposto.

3) Das informações que a empresa disponibilizou dos insumos diversos,  do Módulo 5,
foram refeitos os cálculos com as informações disponíveis e chegamos a um valor de R$
68,75 de Uniformes, R$ 4,04 de Materiais e R$ 8,33 de Equipamentos, considerando 9
Rádios Comunicadores.

4) Apresentar memória de cálculo do valor inserido na letra “D” - Outros do Módulo 5 no
valor de R$ 37,50.

POSTO:
Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
1)  O cálculo referente ao vale-transporte no Submódulo 2.3 está incorreto. Valor correto

R$ 86,38.
2)  As incidências  do Módulo 3 – Provisão para  Rescisão estão  em desacordo com as

alíquotas sugeridas pelo TCU. Como as alíquotas estão a menor,  entendemos que as
mesmas foram trabalhadas para ajustar as planilhas ao valor proposto.

3) Das informações que a empresa disponibilizou dos insumos diversos,  do Módulo 5,
foram refeitos os cálculos com as informações disponíveis e chegamos a um valor de R$
68,75 de Uniformes, R$ 4,04 de Materiais e R$ 8,33 de Equipamentos, considerando 9
Rádios Comunicadores.

4) Apresentar memória de cálculo do valor inserido na letra “D” - Outros do Módulo 5 no
valor de R$ 37,50.

POSTO:
Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x
36hs
1)  O cálculo referente ao vale-transporte no Submódulo 2.3 está incorreto. Valor correto

R$ 26,88.
2)  As incidências  do Módulo 3 – Provisão para  Rescisão estão  em desacordo com as

alíquotas sugeridas pelo TCU. Como as alíquotas estão a menor,  entendemos que as
mesmas foram trabalhadas para ajustar as planilhas ao valor proposto.

3) O valor referente à Intrajornada no Submódulo 4.2 está incorreto.  Valor correto R$
111,48.

4) Das informações que a empresa disponibilizou dos insumos diversos,  do Módulo 5,
foram refeitos os cálculos com as informações disponíveis e chegamos a um valor de R$
68,75 de Uniformes, R$ 4,04 de Materiais e R$ 8,33 de Equipamentos, considerando 9
Rádios Comunicadores.
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5) Apresentar memória de cálculo do valor inserido na letra “D” - Outros do Módulo 5 no
valor de R$ 37,50.

POSTO:
Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x
36hs
1)  O cálculo referente ao vale-transporte no Submódulo 2.3 está incorreto. Valor correto

R$ 26,88.
2)  As incidências  do Módulo 3 – Provisão para  Rescisão estão  em desacordo com as

alíquotas sugeridas pelo TCU. Como as alíquotas estão a menor,  entendemos que as
mesmas foram trabalhadas para ajustar as planilhas ao valor proposto.

3) O valor referente à Intrajornada no Submódulo 4.2 está incorreto. Valor correto 111,48.
4) Das informações que a empresa disponibilizou dos insumos diversos, foram refeitos os

cálculos  com  as  informações  disponíveis  e  chegamos  a  um  valor  de  R$  68,75  de
Uniformes, R$ 4,04 de Materiais e R$ 8,33 de Equipamentos, considerando 9 Rádios
Comunicadores.

5) Apresentar memória de cálculo do valor inserido na letra “D” - Outros do Módulo 5 no
valor de R$ 37,50.
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Análise da Planilha da Empresa – Master Vigilância Especializada SS Ltda.

 POSTO:
Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
1) As incidências  do Módulo 3 – Provisão para  Rescisão estão  em desacordo com as

alíquotas sugeridas pelo TCU. Como as alíquotas estão a menor,  entendemos que as
mesmas foram trabalhadas para ajustar as planilhas ao valor proposto.

2)  A  metodologia  de  cálculo  adotada  para  o  Módulo  4  –  Custo  de  Reposição  de
Profissional Ausente não é assentada em percentuais definidos em legislação, mas tão
somente pela experiência da empresa, dados matemáticos ou estatísticos, bem como a
partir de dados obtidos junto ao IBGE. Desta forma, apesar de a empresa apresentar
alíquotas  diferentes  da  planilha  original,  foram  mantidos  os  dados  informados  pela
Empresa.

3) De acordo com a planilha de insumos apresentados pela Empresa, do Módulo 5, o total
de Materiais é de R$ 5,28 e de Equipamentos R$ 6,49.

POSTO:
Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
1) As incidências  do Módulo 3 – Provisão para  Rescisão estão  em desacordo com as

alíquotas sugeridas pelo TCU. Como as alíquotas estão a menor,  entendemos que as
mesmas foram trabalhadas para ajustar as planilhas ao valor proposto.

2)  A  metodologia  de  cálculo  adotada  para  o  Módulo  4  –  Custo  de  Reposição  de
Profissional Ausente não é assentada em percentuais definidos em legislação, mas tão
somente pela experiência da empresa, dados matemáticos ou estatísticos, bem como a
partir de dados obtidos junto ao IBGE. Desta forma, apesar de a empresa apresentar
alíquotas  diferentes  da  planilha  original,  foram  mantidos  os  dados  informados  pela
Empresa.

3) De acordo com a planilha de insumos apresentados pela Empresa, do Módulo 5, o total
de Materiais é de R$ 5,28 e de Equipamentos R$ 6,49.

POSTO:
Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x
36hs
1) As incidências  do Módulo 3 – Provisão para  Rescisão estão  em desacordo com as

alíquotas sugeridas pelo TCU. Como as alíquotas estão a menor,  entendemos que as
mesmas foram trabalhadas para ajustar as planilhas ao valor proposto.

2)  A  metodologia  de  cálculo  adotada  para  o  Módulo  4  –  Custo  de  Reposição  de
Profissional Ausente não é assentada em percentuais definidos em legislação, mas tão
somente pela experiência da empresa, dados matemáticos ou estatísticos, bem como a
partir de dados obtidos junto ao IBGE. Desta forma, apesar de a empresa apresentar
alíquotas  diferentes  da  planilha  original,  foram  mantidos  os  dados  informados  pela
Empresa.

3) De acordo com a planilha de insumos apresentados pela Empresa, do Módulo 5, o total
de Materiais é de R$ 5,28 e de Equipamentos R$ 6,49.
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POSTO:
Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x
36hs
1) O valor do adicional noturno, no Módulo 1, está incorreto. Valor correto R$ 208,10.
2)  As incidências  do Módulo 3 – Provisão para  Rescisão estão  em desacordo com as

alíquotas sugeridas pelo TCU. Como as alíquotas estão a menor,  entendemos que as
mesmas foram trabalhadas para ajustar as planilhas ao valor proposto.

3)  A  metodologia  de  cálculo  adotada  para  o  Módulo  4  –  Custo  de  Reposição  de
Profissional Ausente não é assentada em percentuais definidos em legislação, mas tão
somente pela experiência da empresa, dados matemáticos ou estatísticos, bem como a
partir de dados obtidos junto ao IBGE. Desta forma, apesar de a empresa apresentar
alíquotas  diferentes  da  planilha  original,  foram  mantidos  os  dados  informados  pela
Empresa.

4) De acordo com a planilha de insumos apresentados pela Empresa, o total de Materiais é
de R$ 5,28 e de Equipamentos R$ 6,49.
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Análise da Planilha da Empresa – Tático Perseg Segurança Privada Ltda.

 POSTO:
Vigilância – 8hs/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h – segunda a sexta-feira
1)  A empresa  deverá  utilizar  o  salário  normativo  da  Convenção Coletiva  de  Trabalho

2018/2020 do valor de R$ 1.677,00 no Módulo 1, que era a convenção vigente na data
de abertura das propostas, acarretando com isso a revisão dos cálculos dos Módulos 2, 3,
4 e 6.

2) O cálculo referente ao vale-transporte no Submódulo 2.3 está incorreto. Valor correto
R$ 86,38.

3)  O cálculo  referente  ao  auxílio-alimentação  no Submódulo  2.3  está  incorreto.  Valor
correto R$ 499,84.
4) Faltou o valor do seguro de vida de R$ 26,10 no Submódulo 2.3.
5) Faltou o valor do fundo de formação profissional referente valor mensal de R$ 7,50 no
Submódulo 2.3.
6) A empresa não apresentou planilha dos insumos diversos do Módulo 5 para verificação,

ficando prejudicada a análise.

POSTO:
Vigilância – 8hs/dia, das 11:30 às 20h, segunda a sexta-feira
1)  A empresa  deverá  utilizar  o  salário  normativo  da  Convenção Coletiva  de  Trabalho

2018/2020 do valor de R$ 1.677,00 no Módulo 1, que era a convenção vigente na data
de abertura das propostas, acarretando com isso a revisão dos cálculos dos Módulos 2, 3,
4 e 6.

2) Deverá ser excluído o valor de R$ 327,01 a título de Intrajornada no Módulo 1, pois não
há previsão conforme item “5”, da Seção “I”, do Termo de Referência, 

3) O cálculo referente ao vale-transporte no Submódulo 2.3 está incorreto. Valor correto
R$ 86,38.
4)  O cálculo  referente  ao  auxílio-alimentação  no Submódulo  2.3  está  incorreto.  Valor

correto R$ 499,84.
5) Faltou o valor do seguro de vida de R$ 26,10 no Submódulo 2.3.
6) Faltou o valor do fundo de formação profissional referente valor mensal de R$ 7,50 no

Submódulo 2.3.
7) A empresa não apresentou planilha dos insumos diversos do Módulo 5 para verificação,

ficando prejudica a análise.

POSTO:
Vigilância – 12hs diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x
36hs
1)  A empresa  deverá  utilizar  o  salário  normativo  da  Convenção Coletiva  de  Trabalho

2018/2020 do valor de R$ 1.677,00 no Módulo 1, que era a convenção vigente na data
de abertura das propostas, acarretando com isso a revisão dos cálculos dos Módulos 2,
3, 4 e 6.
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2) O valor referente à Intrajornada deve ser lançado no Submódulo 4.2. Valor correto R$
111,48.

3)  O  cálculo  referente  ao  vale-transporte  referente  a  15  dias  no  Submódulo  2.3  está
incorreto. Valor correto R$ 26,88.

4) Faltou o valor do seguro de vida de R$ 26,10 no Submódulo 2.3.
5) Faltou o valor do fundo de formação profissional referente valor mensal de R$ 7,50 no

Submódulo 2.3.
6) A empresa não apresentou planilha dos insumos diversos do Módulo 5 para verificação,

ficando prejudica a análise.

POSTO:
Vigilância – 12hs noturnas, das 20 às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x
36hs
1)  A empresa  deverá  utilizar  o  salário  normativo  da  Convenção Coletiva  de  Trabalho

2018/2020 do valor de R$ 1.677,00 no Módulo 1, que era a convenção vigente na data
de abertura das propostas, acarretando com isso a revisão dos cálculos dos Módulos 2, 3,
4 e 6.

2) O valor do adicional noturno no Módulo 1 está incorreto. Valor correto R$ 208,10.
3) O valor referente à Intrajornada deve ser lançado no Submódulo 4.2. Valor correto R$

111,48.
4)  O  cálculo  referente  ao  vale-transporte  referente  a  15  dias  no  Submódulo  2.3  está

incorreto. Valor correto R$ 26,88.
5) Faltou o valor do seguro de vida de R$ 26,10 no Submódulo 2.3.
6) Faltou o valor do fundo de formação profissional referente valor mensal de 7,50 no

Submódulo 2.3.
7) A empresa não apresentou planilha dos insumos diversos do Módulo 5 para verificação,

ficando prejudica a análise.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

COMUNICADO DO PREGOEIRO

Pregão Presencial nº 01/2019 
Processo Administrativo nº 62/2018
Objeto:  Contratação de  empresa  especializada  para  a  prestação de serviços  de  vigilância
patrimonial

Considerando o  tempo necessário  para  análise  das  planilhas  de  custos  e

formação  de  preços  encaminhadas  pelas  empresas  classificadas  em  4º,  5º  e  6º  lugar,  o

Pregoeiro  vem comunicar  o  cancelamento da sessão pública  do Pregão Presencial  em

epígrafe que estava agendada para 18/03/2019.

A nova  data  para  a  realização  da  4ª  Sessão  Pública  será  designada  e

comunicada em momento oportuno.

Londrina, 15 de março de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Pregoeiro
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

COMUNICADO DO PREGOEIRO

Pregão Presencial nº 01/2019 
Processo Administrativo nº 62/2018
Objeto:  Contratação de  empresa  especializada  para  a  prestação de serviços  de  vigilância
patrimonial
Assunto: Designa nova data para continuidade dos trabalhos

O Pregoeiro  vem comunicar  que  a  quarta  sessão  pública  do  Pregão  em

epígrafe foi agendada para o dia 20 de março de 2019, às 14:15.

Londrina, 18 de março de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Pregoeiro
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Assunto: Câmara de Londrina - Relatório de análise de planilhas

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 15/03/2019 18:45

Para: des-natarios-nao-revelados: ;

BCC: diogom@mastervigilancia.com.br, Contratos - GrupoSegPlus

<contratos@gruposegplus.com.br>, perseg.pvai@hotmail.com

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de seu Departamento Financeiro,

procedeu à análise da planilhas encaminhadas e emitiu relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da Planilha de custos aos

apontamentos efetuados ou para apresentação de justificativas, conforme o caso, até as

19h do dia 18/03/2019.

Comunico, por fim, que a sessão prevista para o dia 18/03/2019 foi cancelada, sendo que

será designada uma nova data, provavelmente o dia 21/03/2019, às 14:15.

Cordialmente,

-- 

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Anexos:

Relatório planilhas - 4a, 5a e 6a colocadas.pdf 574KB
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Assunto: PP 01 2019 - SERVIÇOS VIGILANCIA

De: "Contratos - GrupoSegPlus" <contratos@gruposegplus.com.br>

Data: 18/03/2019 15:55

Para: "'Luiz Fernando Moraes Marendaz'" <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa Tarde

Prezados Senhores,

Segue em anexo Planilhas de composição de custos adequados , proposta comercial e NOTA EXPLICATIVA DE

CALCULO.

NOTA EXPLICATIVA – READEQUAÇÃO DE PLANILHAS

POSTOS

– VIGILANCIA 08 HORAS/DIA (08 X 12 E DAS 14 X 18 HR. SEGUNDA A SEXTA).

- VIGILANCIA 08 HORAS (11:30 X 20, SEGUNDA A SEXTA FEIRA).

1) Valor Vale transporte sub-módulo 2.3 – readequado para R$ 86,38.

2) Modulo 3 – Provisão para Rescisão readequado conforme sugerida pelo TCU.  O Módulo 4 –

Custo  de  reposição  de  Profissional  ausente,  nos  permite  a  redução  dos  percentuais  deste

módulo, face as caracterísIcas operacionais aplicadas a cidade de Londrina (PR), onde possuímos

filial e reserva técnica diluída em outros contratos locais.

3) Módulo 5 Insumos Diversos:

a. UNIFORMES – Valores readequados com depreciação 12 meses, e quanIdades revisadas.

b. MATERIAIS – Valores readequados com depreciação 24 meses, e quanIdades revisadas.

(OBSERVAR que o ITEM – LIVRO DE OCORRENCIA é de reposição mensal.

c. EQUIPAMENTOS –  Valores  readequados  com  depreciação  para  12  meses  conforme

edital.  Total de 09 equipamentos x R$ 111,00 = R$ 999,00 valor total. Depreciação para

12 meses (/12) = R$ 83,25.

4) Módulo 5 – Valor readequado por Ipo de posto - Valor insumo curso de RECICLAGEM – memória

de  cálculo  anexadas  as  planilhas  –  Previsão  legal  para  curso  Lei  7.102/83  (MJ)  e  demais

alterações.

POSTOS

– VIGILANCIA 12 HORAS DIURMAS DAS 08 X 20 - 12 X 36

- VIGILANCIA 12 HORAS NOTUNRAS DAS 20 X 08 HORAS – 12 X 36

- VIGILANCIA 08 HORAS (11:30 X 20, SEGUNDA A SEXTA FEIRA).

1) Valor Vale transporte sub-módulo 2.3 – readequado para R$ 26,88.

2) Modulo 3 – Provisão para Rescisão readequado conforme sugerida pelo TCU. Módulo 4 – Custo

de reposição de Profissional ausente, nos permite a redução dos percentuais deste módulo, face

as  caracterísIcas  operacionais  aplicadas  a  cidade  de  Londrina  (PR),  onde  possuímos  filial  e

reserva técnica diluída em outros contratos locais.

3) Valor da Intrajornada está corretamente dimensionada, conforme tabela SALARIAL (anexo) o

PP	01	2019	-	SERVIÇOS	VIGILANCIA 	
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valor de 01 hora de INTRAJORNADA é de R$ 14,86 x 15 dias para cada vigilante em escala 12 x 36

= R$ 222,96. A determinação da Intrajornada é de pagamento do valor do piso (R$ 1.677 + 30%

de  adicional  de  periculosidade  adicionado  de  50%  do  valor  da  hora  e  mulIplicado  pela

quanIdade de dias do posto)

ART. 71 - CLT

§ 4º - A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para
repouso  e  alimentação,  a  empregados  urbanos  e  rurais,  implica  o  pagamento,  de
natureza  indenizatória,  apenas  do  período  suprimido,  com  acréscimo  de  50%
(cinquenta  por  cento)  sobre  o  valor  da  remuneração  da  hora  normal  de  trabalho.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

4) Módulo 5 Insumos Diversos:

a. UNIFORMES – Valores readequados com depreciação 12 meses, e quanIdades revisadas.

b. MATERIAIS – Valores readequados com depreciação 24 meses, e quanIdades revisadas.

(OBSERVAR que o ITEM – LIVRO DE OCORRENCIA é de reposição mensal.

c. EQUIPAMENTOS –  Valores  readequados  com  depreciação  para  12  meses  conforme

edital.  Total de 09 equipamentos x R$ 111,00 = R$ 999,00 valor total. Depreciação para

12 meses (/12) = R$ 83,25.

5) Módulo 5 – Valor readequado por Ipo de posto - Valor insumo curso de RECICLAGEM – memória

de  cálculo  anexadas  as  planilhas  –  Previsão  legal  para  curso  Lei  7.102/83  (MJ)  e  demais

alterações.

Ficamos à disposição,

Anexos:

tabela salarial VIGILANCIA 2018.pdf 532KB

NOTA EXPLICATIVA.pdf 440KB

proposta comercial 1803.pdf 347KB

Planilhas .pdf 2,2MB
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Assunto: Câmara de Londrina - Relatório de análise de planilhas

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 15/03/2019 18:45

Para: des-natarios-nao-revelados: ;

BCC: diogom@mastervigilancia.com.br, Contratos - GrupoSegPlus

<contratos@gruposegplus.com.br>, perseg.pvai@hotmail.com

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de seu Departamento Financeiro,

procedeu à análise da planilhas encaminhadas e emitiu relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da Planilha de custos aos

apontamentos efetuados ou para apresentação de justificativas, conforme o caso, até as

19h do dia 18/03/2019.

Comunico, por fim, que a sessão prevista para o dia 18/03/2019 foi cancelada, sendo que

será designada uma nova data, provavelmente o dia 21/03/2019, às 14:15.

Cordialmente,

-- 

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Anexos:

Relatório planilhas - 4a, 5a e 6a colocadas.pdf 574KB
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Assunto: Re: Câmara de Londrina - Relatório de análise de planilhas

De: Diogo Henrique Franco Mar�ns <diogom@mastervigilancia.com.br>

Data: 18/03/2019 18:52

Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa tarde,

Conforme solicitado, enviamos notas explica�vas ao que tange a memória de cálculos.

Atenciosamente,

Em sex, 15 de mar de 2019 às 18:46, Luiz Fernando Moraes Marendaz

<luizfernando@cml.pr.gov.br> escreveu:

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de seu

Departamento Financeiro, procedeu à análise da planilhas encaminhadas e

emi�u relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da

Planilha de custos aos apontamentos efetuados ou para apresentação de

jus�fica�vas, conforme o caso, até as 19h do dia 18/03/2019.

Comunico, por fim, que a sessão prevista para o dia 18/03/2019 foi

cancelada, sendo que será designada uma nova data, provavelmente o dia

21/03/2019, às 14:15.

Cordialmente,

--

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Anexos:

NOTAS EXPLICATIVAS.pdf 2,4MB
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Assunto: Câmara de Londrina - Relatório de análise de planilhas

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Data: 15/03/2019 18:45

Para: des-natarios-nao-revelados: ;

BCC: diogom@mastervigilancia.com.br, Contratos - GrupoSegPlus

<contratos@gruposegplus.com.br>, perseg.pvai@hotmail.com

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de seu Departamento Financeiro,

procedeu à análise da planilhas encaminhadas e emitiu relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da Planilha de custos aos

apontamentos efetuados ou para apresentação de justificativas, conforme o caso, até as

19h do dia 18/03/2019.

Comunico, por fim, que a sessão prevista para o dia 18/03/2019 foi cancelada, sendo que

será designada uma nova data, provavelmente o dia 21/03/2019, às 14:15.

Cordialmente,

-- 

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Anexos:

Relatório planilhas - 4a, 5a e 6a colocadas.pdf 574KB
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Assunto: RE: Câmara de Londrina - Relatório de análise de planilhas

De: percival souza ribeiro <perseg.pvai@hotmail.com>

Data: 18/03/2019 17:49

Para: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Luiz.

Segue em anexo as Planilha reformuladas conforme solicitadas.

Grato.

A4.

Raphael Ribeiro. 

De: Luiz Fernando Moraes Marendaz <luizfernando@cml.pr.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 15 de março de 2019 19:45

Assunto: Câmara de Londrina - Relatório de análise de planilhas

Prezado senhor,

Comunico que a Câmara Municipal de Londrina, por meio de seu

Departamento Financeiro, procedeu à análise da planilhas encaminhadas e

emi;u relatório com apontamentos.

Assim, encaminho o referido relatório em anexo para adequação da

Planilha de custos aos apontamentos efetuados ou para apresentação de

jus;fica;vas, conforme o caso, até as 19h do dia 18/03/2019.

Comunico, por fim, que a sessão prevista para o dia 18/03/2019 foi

cancelada, sendo que será designada uma nova data, provavelmente o dia

21/03/2019, às 14:15.

Cordialmente,

--

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Câmara Municipal de Londrina

(43) 3374-1312

Anexos:

c.c.t.-vigilante-patrimonial-20182019_1520421932.pdf 555KB

Descricao de Insumo Diverso.pdf 297KB

Planilha 08h diarias das 08h as 12h e das 14h as 18h de segunda.pdf 1,0MB

Planilha 08h diarias das 11 30h as 20h de segunda a sexta.pdf 1,0MB

Planilha 12x36 Diurno das 08h as 20h de segunda a domingo.pdf 1,0MB

Planilha 12x36 Noturno das 20h as 08h de segunda a domingo.pdf 1,0MB
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Planilha de Formacao de preco 18 03 2019.xls 90,0KB

Quadro de Resumo dos Valores mensal dos Servicos mensal.pdf 232KB

tabela-de-salario-2018--2019_1519741314.pdf 68,3KB
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000491/2018 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/02/2018 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR008160/2018 
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.002787/2018-97 
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2018 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO 
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO 
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO 
SOARES;
SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA 
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n. 
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES;
SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE 
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n. 
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES 
FERREIRA;
SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO;
SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E 
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA;
SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA;
SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO;
SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E 
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a) 
por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS;
SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO, CNPJ n. 78.072.477/0001-70, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS;
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS 
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS;
E 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n. 
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA 
NETO;
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 fevereiro de 
2018 a 31 de janeiro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados 
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial em PR. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Com vigência a partir de 1º.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 7º, inc. V (piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho) da C.F., combinado com o art. 1º (vigilância armada e desarmada) da Portaria nº 387, do Ministério da Justiça-DPF, publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos salariais, para o cumprimento da jornada legal, assim:
03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.677,00;
03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos monitorados: R$ 1.677,00; 
03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e sociedades esportivas, farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e construtoras e empreendimentos imobiliários: R$ 1.170,00;
03.4. Monitor de segurança eletrônica:  R$ 1.677,00;
03.5. Segurança pessoal:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.180,10;
03.6. Supervisor:  R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.180,10;
03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 2.096,25; 
03.8. Líder: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 10% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$ 1.844,70;
03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.035,50;
03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, “office-boy”): R$ 967,00;
Parágrafo primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a todos os vigilantes que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 03.8, por força do presente instrumento e independente do local de trabalho;
Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 será paga enquanto o vigilante estiver exercendo as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado o seu pagamento, quando o empregado não as estiver desempenhando ou delas tenha sido remanejado, inclusive na hipótese de retorno à função de origem;
Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor extensão e complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a título eventual por substituição, a sua alocação em postos de trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos da categoria sugerem às empresas a preferência à contratação de vigilantes acima de 40 anos.
Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam contrato de trabalho com empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo sindicato patronal que subscreve o 
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presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção do salário do vigilante acrescido de 50% (cinquenta por cento).
Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, seminários, shows, campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), receberá o valor da hora normal, relativamente às 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a tiver cumprido. O trabalho em eventos não descaracterizará qualquer regime de compensação de horas, previsto no presente instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 
CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
À face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre negociação (art. 7º incisos V, VI e XXVI da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2018, o reajuste total de 2,80% a incidir, nas proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas seguintes:a) 1,87% índice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base anterior e aos 
salários não superiores a R$ 3.010,00;
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na alínea “c” da cláusula 
13, representando o reajuste de 7,58%;
c) R$ 151,00 o valor do convênio saúde, representando reajuste de 2,02%; 
Parágrafo primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção salarial será 
proporcional ao número de meses trabalhados.
Parágrafo segundo: às empresas é facultada a compensação de todos os reajustes concedidos, no período, 
sejam os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles ressalvados na referida Instrução Normativa 
01/TST.
Parágrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários dos empregados 
abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018.
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, será aplicado o reajuste do item "a" 
supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO 
O pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela empregadora mediante cheque, desde que este seja passível de pronta e instantânea compensação.

CLÁUSULA SEXTA - MORA SALARIAL 
Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida por lei, sob a pena de paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 90 (noventa) dias, não se admitindo juros capitalizados, além das demais sanções legais.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E 
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO 
Será fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, com a discriminação das verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao FGTS, observado o parágrafo único do artigo 464 da CLT. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
13º SALÁRIO 

CLÁUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO 
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As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que o requeiram, na forma e tempo legais.

CLÁUSULA NONA - 13° SALÁRIO 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, aprazando-se, então, como data limite 12.12.2018, ficando certo que a presente fixação não colide com o estabelecido na cláusula 8ª.

ADICIONAL NOTURNO 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO 
O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Parágrafo primeiro: considerar-se-á noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte.

OUTROS ADICIONAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS 
Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade na forma e limites da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os percentuais incidirão sobre o salário-base e o salário mínimo legal, respectivamente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO 
Fica instituído o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, à empregadora, equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador. Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois integralmente suportado pelo empregado que o desejar, será obtida via acordo coletivo de trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato dos empregados e a empresa interessada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de registro e depósito da presente convenção coletiva de trabalho. Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado será equivalente a 50% do salário do trabalhador.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituído o vale alimentação mediante as condições 
explicitadas na presente cláusula: 
a) o benefício não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para qualquer fim, 
direto ou indireto, decorrente da relação de emprego; 
b) é expressamente assegurado à empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo efetivo, na forma da 
legislação do PAT; 
c) o valor individual é fixado em R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos); 
d) a empresa fornecerá um vale por dia efetivamente trabalhado; 
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, iniciando-se, então, 
quando do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018; 
f) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja percebendo alimentação, 
seja fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por vales ou tíquetes. No caso de 
fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o desconto ficará limitado à metade do previsto na 
alínea "b". 
Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, será possível a substituição do 
vale alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições previstas na presente cláusula, 
exceto a data de entrega que passará a ser entre os dias 15 e 18 do mês. 
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o trabalhador, a empresa 
fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela referente ao vale aqui especificado, sendo que tal 
benefício é de caráter indenizatório.Parágrafo terceiro: na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui tratado é fixado em R$ 16,00 (dezesseis reais) àquele que cumprir, na referida atividade, jornada de até 04 horas.
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AUXÍLIO EDUCAÇÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE 
O empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá sua falta abonada pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas.

AUXÍLIO SAÚDE 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÊNIO SAÚDE 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando expressamente autorizado o desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conforme respectivas bases territoriais, visando a assistência médico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios. Quando o empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela empresa, no mês seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com a correspondente diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o benefício aqui disposto não tem natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.Parágrafo primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, até o 6º dia útil de cada mês subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem fornecidas pelos sindicatos, conforme respectivas bases territoriais. Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do piso salarial de vigilante, por mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente cláusula.Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de até 30 (trinta) dias à inscrição dos novos admitidos, visando o início do fornecimento dos serviços médico-ambulatoriais, previstos na presente cláusula.Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, previsto na presente cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que tal importe em alteração contratual, ou continuar no plano pré-existente observados os limites máximos de desconto aqui tratados.Parágrafo quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, cabendo ao mesmo, se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o seu sindicato de classe. A exclusão só se concretizará após a liquidação de eventuais débitos do trabalhador, por utilização de eventuais serviços até a data do seu requerimento de exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL 
A empresa concederá, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim declarados perante a Previdência Social, um auxílio funeral, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, benefício este sem qualquer natureza salarial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE 
As entidades convenentes mantêm o benefício instituído através do instrumento depositado e registrado no MTE-DRT-PR, em 15.03.2010, sob nº MR000491/2010, regulador da assistência por morte ou incapacidade, atualizando-o por termo aditivo. 

AUXÍLIO CRECHE 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da CLT, ou prestar auxílio creche, sem natureza salarial, na forma da norma respectiva.Parágrafo primeiro: em caso de auxílio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 01.02.18, em R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) sofrendo correção, a partir de então, na mesma forma atribuída ao salário da beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o benefício será estendido ao filho até atingimento da idade de um ano.
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SEGURO DE VIDA 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE 
Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente (Resolução CNSP 05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um seguro mantido pela empregadora no mesmo valor.Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, não será permitido o desconto do mesmo no salário dos seus empregados.

OUTROS AUXÍLIOS 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS 
Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado.Parágrafo primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do término de validade do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado dispensado.Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de dispensa por justa causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela empregadora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS 
Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO 
As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em inquérito criminal ou responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções e na defesa do patrimônio do empregador ou de seus clientes, salvo se comprovadamente houver negligência do empregado no exercício de suas funções.Parágrafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá cobertura médica e psicológica, quando necessário, segundo laudo médico subscrito pelo médico da empresa e do convênio saúde, cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula 15ª.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO 
Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente preenchidos, ao empregado demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na legislação pertinente, a empresa será responsável pelo pagamento das quotas do Seguro Desemprego a que fizer jus o ex-empregado.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
O vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao piso mensal de R$ 678,30 (correspondente à multiplicação do valor hora do piso salarial da categoria, para jornada de 220 horas, ou seja, de R$ 7,62 por 8 horas diárias normais multiplicadas por 9,5 (média dos sábados, domingos e feriados no ano calendário), acrescido do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas normais e DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os valores de R$ 564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 8ª diária), mais R$ 108,60 de remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais – art. 71. Parágrafo 4º (CLT), e mais R$ 94,12 a título de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então, uma remuneração mensal de R$ 1.667,35.
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Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a discriminação dos títulos e valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e CTPS, observado o par. único do art. 464 da CLT;
Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante contrato de trabalho, para que os mesmos desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas diárias, nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. No regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica pactuada, estabelecida e legitimada a jornada de trabalho de 12 (doze) horas;
Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo trabalhador na escala disposta na cláusula 5ª quando em atividades superiores a média de 9,5 dias de trabalho-mês, não acarretará o pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais dias compensam-se em meses que o labor dos trabalhadores é inferior à média descrita anteriormente.
Parágrafo Quarto: O regime SDF não exclui a possibilidade do vigilante  vir a cumprir cobertura de outras escalas, ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim cumpridas como extras.
Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do presente regime, os trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais remunerados nos domingos, nem usufruir folgas nos feriados, sendo que tais descansos serão compensados com as folgas decorrentes da semana, não acarretando, portanto, pagamento das horas em dobro ou horas extras a 100%.
Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados “feriados” ponte, conforme a tradição e prática de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos proporcionais estabelecidos na cláusula 3ª, não se considerando tal situação como horas extraordinárias.
Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá o determinado correspondente ao disposto:
I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes;
II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas;
III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas.
Parágrafo Oitavo: O empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ 

Recomenda-se às empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos.
Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal nº 7102/83, inclusive pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu exercício pelo Departamento da Polícia Federal, entre outras disposições normativas, fixam as categorias que, aos fins das cotas dos portadores de deficiência e menores aprendizes, serão considerados os empregos concedidos pela empresa no setor administrativo, excluído assim o operacional.

MÃO-DE-OBRA FEMININA 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES 

Às empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão funcional.
OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE 

CONTRATAÇÃO 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS 
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Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado e as comissões, se existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS 

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em postos de serviços em raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser submetidas à assistência deste.
Faculta-se às empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados lotados em postos de serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo de serviço superior a um ano.
Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo estabelecido em lei.
Parágrafo primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento das quantias líquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao empregado à razão de 2% (dois por cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) dias, não se admitindo juros capitalizados.
Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo empregado, em caso de deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o recebimento dos haveres rescisórios.
Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à remuneração das férias proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os que tenham sido despedidos por justa causa.
Parágrafo quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma (se indenizado ou trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela lei.
Parágrafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente fazer constar, na comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não o fazendo, não poder alegá-la em Juízo, presumindo-se injusta a despedida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO 
O empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado sem justa causa, terá garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 
É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso. Após, é livre o exercício profissional, sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os certificados de formação de vigilantes após os devidos registros.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA 
As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de móveis e transportes de dependentes, na hipótese de transferência para outra localidade que exija a mudança de domicílio do empregado, desde que a transferência ocorra por iniciativa do empregador ou por mútuo entendimento entre as partes.Parágrafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), na forma da lei.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE 
PESSOAL E ESTABILIDADES 

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Página 8 de 16Mediador - Extrato Convenção Coletiva

27/02/2018http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao...

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.64,luizfernando)  pag. 1355 de 1732



VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019 
As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em favor da categoria profissional, com o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do fundo de qualificação profissional.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados da empresa na base territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNPJ do mês anterior ao do pagamento) será quitado até o dia 15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,75 à Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da respectiva base.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As empresas enviarão à Federação os CAGEDs relativos ao mês anterior ao da contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente à base territorial, conforme a informação do CAGED.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, no caso de descumprimento do previsto na presente cláusula.

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e indenização adicional (Lei nº 6708/79), na hipótese do término do contrato de prestação de serviços, pelo atingimento do seu prazo, quando o seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA 
Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situações: pré-aposentadoria: para o empregado que, comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro anos de contribuição previdenciária e um ano de serviço na empresa, será garantido o emprego até a data que completar trinta anos da referida contribuição para aposentadoria proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para aposentadoria integral. A comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, até 30 (trinta) dias após o implemento dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula; 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA 
À face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante ajuste entre empregado e empregador.Parágrafo Único: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado deverá ser considerado o salário e o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo que o intervalo pode ser usufruído no local de trabalho e deverá assim ser feito quando do trabalho considerado em horário noturno, para preservar a incolumidade física do trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO TRABALHO 

Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, será considerado como horário de início da jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer à central, sede da empresa, ou local por ela determinado para que ele se apresente.
Parágrafo Único: Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adotar quaisquer sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remoto e telemático, que deverão registrar os horários de início e término do trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimentar.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
Fica facultada às partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas às condições legais e as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese prevista na cláusula 37ª, pois objeto de tratamento normativo específico, regulando o regime de 12x36).I - o horário de compensação, compreendendo horário de início, término e intervalo, deverá estar previsto em acordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, neste caso homologado pelo Sindicato dos empregados; II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a jornada; III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no máximo, observada a carga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas; IV – fica possibilitada adoção da denominada “semana espanhola”, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e empregador e desde que não se ultrapasse a jornada diária de 10 horas; V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 e 71, da CLT, somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas consecutivas de descanso; VI – pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a empresa autorizada a ajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 59, da CLT. VII – considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e a proibição de seu uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos, observado o limite diário de vinte minutos;VIII – a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante que não comparece para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal hipótese desnature qualquer regime de compensação de horas estabelecido no presente instrumento; IX – aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles de ponto dos respectivos vigilantes e boletim de ocorrência específico por eles também assinados, restrito ao mesmo posto de trabalho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36 
As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação expressa das categorias por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal, resolvem pactuar o regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes armados, desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presente instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) no regime aqui estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não será devido o pagamento de hora extra, inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas semanais, à face da compensação; d) em face do presente instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 – ainda que cumprido em horário noturno –, a hora será considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo.Parágrafo único: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas categorias, e com apoio no art. 7°, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, quanto ao regrado na alínea "d", da presente cláusula, que se submetem à decisão judicial proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já com trânsito em julgado.

FÉRIAS E LICENÇAS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - FÉRIAS 

A concessão de férias será participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta dias, mediante recibo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando assim exigido pela legislação.

UNIFORME 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME 
Em caso de exigência de uniforme, o custo deste será de responsabilidade do empregador, obrigando-se o empregado a devolvê-lo no estado em que se encontrar, no momento da rescisão do contrato.Parágrafo primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas camisas e duas calças.Parágrafo segundo: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, por ano, a cada trabalhador obrigado a usar uniforme.Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do tecido utilizado.
ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO 

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, cópias das comunicações de acidentes de trabalho enviadas ao INSS, até o 5° dia da emissão da CAT.

RELAÇÕES SINDICAIS 
REPRESENTANTE SINDICAL 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA 
EMPRESA 
Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 14 (catorze) dias, sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos seus salários, para que possam comparecer em assembleias, congressos, cursos e negociações coletivas da categoria, desde que haja comunicação prévia.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL 

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e suplentes das diretorias de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta e duas) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse.
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS 
As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de empregados, mediante autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, para a entidade sindical beneficiada, no primeiro dia útil após o pagamento do salário.
Parágrafo primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação profissional de 
empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da mensalidade, em folha de pagamento, bem como dos empregados desligados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do pagamento do salário.
Parágrafo segundo: a empresa que tiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à entidade 
sindical com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma antecipada, por remessa postal, a fim de que o valor devido seja recepcionado até o prazo acima pactuado.
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) do valor devido, no caso da empresa não 
observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula.
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 
Na forma da CLT (artigo 513, letra “e”) e para assegurar a unidade jurídica do presente instrumento, retribuir o empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as atividades sindicais e cumprir determinação expressa da categoria, tomada em AGEs, as empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive administrativos, em favor dos Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a 6% (seis por cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0% cada uma para as bases territoriais de Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá, sendo a 1ª em maio e a 2ª em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na forma do precedente 74 do TST, sendo o mesmo exercido de forma individual.Parágrafo primeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a data limite legalmente prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto aqui tratado.Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, a cópia das guias de recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição. Parágrafo terceiro: será devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente instrumento, ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical até o 5º dia útil do mês subsequente ao do desconto, desde que não haja feito a contribuição no emprego anterior.Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e adicional de periculosidade de 30% no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL 
As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor equivalente a quatro pisos salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. O valor deverá ser recolhido até o 5° dia útil de abril/2018, mediante guias próprias a serem fornecidas pela entidade sindical patronal. Aplica-se o contido no parágrafo 4º da cláusula 45 para efeitos da contribuição aqui especificada.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 
As empresas de Segurança Privada do Estado Paraná deverão recolher a Contribuição Confederativa Patronal, consoante a norma do inciso IV, do artigo 8º, da Constituição Federal e demais legislação aplicável à matéria, inclusive decisão da assembleia geral da categoria econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da FENAVIST – Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da empresa de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado pela ficha de atualização encaminhada ao DPF, será: O resultado da multiplicação do número de vigilantes por R$ 12,00 (doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago em parcelas, com vencimento em 30/07/18, 30/08/18, 30/09/18 e 30/10/18, ou primeiro dia útil subsequente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de referência da contribuição, a cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical – GRCS quitada.
Parágrafo único: O Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas que não comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do encaminhamento da cópia da guia GRCS, até o 15º dia útil do mês subsequente ao vencimento.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - NORMAS MAIS VANTAJOSAS 
As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, prevalecerão sobre a presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser adotada será a que for mais benéfica ao trabalhador.

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS 
Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma comissão composta por 01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores, atuando na base territorial estadual, para acompanhamento de eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e seus empregados, objetivando a sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas associadas ao SINDESP.Parágrafo primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de trabalhadores conveniente comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o preceito estabelecido no enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias.Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pelas partes signatárias da presente convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e regularmente depositado e registrado na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob nº 46212.009388/00-01, pelo tempo de vigência da presente CCT. No prazo de 30 dias, as partes fixarão o local, dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO 

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente entre as entidades sindicais em instrumento específico.
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES 
Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do prejudicado, pelo descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 (vinte), 41 (quarenta e um) e 45 (quarenta e cinco), a partir de 1º.02.2018. Especificamente para o item 03.3, a multa equivalerá a dois pisos salariais do vigilante nela tratado. Às demais cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso de descumprimento, fica instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja comunicação ao empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas regularizações em caso de ainda estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, possibilitando a regularização.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS 
Por ocasião da entrega da RAIS, as empresas enviarão cópia ao Sindicato dos empregados. Ainda, a cada três meses, contados de 1º.02.2018, as empresas enviarão cópia da comunicação a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto até o 5° dia após o prazo legal àquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas também comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO 
Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil acesso aos trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, desde que autorizados pelas empresas.Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus representados, empregados e empregadores.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS 
As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, contado a partir de 01.02.2018, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre as seguintes questões, objetivando inseri-las em acordo coletivo de trabalho: a) alteração da redação da cláusula 37 da presente CCT para inclusão da carga horária de 192 horas mensais; b) inclusão de cláusula prevendo a concessão de férias em dois períodos 
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em casos excepcionais na forma da lei; c) redução da multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de perda do contrato pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa no mesmo posto de serviço, com garantia de emprego por no mínimo 90 dias; d) obrigação patronal de arcar com a sua cota-parte no “convênio saúde”, tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu trabalhador; e) estabelecimento do regime especial de trabalho de 5ª a sábado e feriados em estabelecimento noturnos, nos moldes do já preexistente regime SDF; f) trabalho intermitente referido na Lei nº 13.467/17 e Medida Provisória nº 808/17.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS 
O Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do Paraná, conforme Portaria nº 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantém a Câmara Técnica de Regulação dos Serviços Terceirizáveis, que disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive as obrigações decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de segurança privada no Estado do Paraná. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam públicas ou privadas, deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo órgão referido na Portaria 37/2004 do Ministério do Trabalho e Emprego.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE 
As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos pela administração pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo sindicato patronal e sindicato laboral, conforme base territorial.Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com antecedência e no ato do seu requerimento, sua regularidade no que tange às contribuições sindicais, cabendo às entidades sindicais a expedição do documento em até 48 horas do protocolo. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO 

À face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no MTE em 15/02/2017 sob nº 46212.002116/2017-45.

JOAO SOARES 
PRESIDENTE 

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E 
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA 

JOAO SOARES 
PRESIDENTE 

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA ESC ARMADA AG 
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE 

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA 
PRESIDENTE 

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES, 
SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO 

JOSE NILSON RIBEIRO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA 
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ADALBERTO ALVES PEREIRA 
PRESIDENTE 

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E SIMILARES DE 
UMR E REGIAO 

JOSE MARIA DA SILVA 
PRESIDENTE 

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA 

EDSON DAVID COELHO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS 
PRESIDENTE 

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E SEGURANCA 
ORGANICA DE FOZ DO IGUACU 

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO 

ORLANDO LUIZ DE FREITAS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS ORGANICOS DE 
SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO 

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA 

Anexo (PDF)
ANEXO II - ATA CASCAVEL 

Anexo (PDF)
ANEXO III - ATA PONTA GROSSA 

Anexo (PDF)
ANEXO IV - ATA UMUARAMA 

Anexo (PDF)
ANEXO V - ATA MARINGA 
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Anexo (PDF)
ANEXO VI - ATA PARANAGUÁ 

Anexo (PDF)
ANEXO VII - ATA FOZ DO IGUAÇU 

Anexo (PDF)
ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO 

Anexo (PDF)
ANEXO IX - ATA LONDRINA 

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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SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE 
SEGURANÇA E VIGILANCIA DE MARINGÁ 

Carta Expedida em 19 de Setembro de 1986 
SEDE PRÓPRIA: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625 -15º  

ANDAR, CONJ. 1508 -  TELEFONE 44 3227-2014 – CEP 87020-015 
MARINGÁ                                         -                                      PARANÁ 

 

Tabela de salário 2018/2019. 
 

 
 

 
Salário a partir de 01/02/2018. 

 
Salário Base R$ 1.677,00 + R$ 503,10  (Adicional de Periculosidade) R$ 2.180,10 

Salário Diário R$ 72,67 
Salário Por Hora R$ 9,90 

Salário Por Hora Extra 50% R$ 14,86 
Intrajornada (intervalo de almoço) Por hora  R$ 14,86 

Intrajornada (intervalo de almoço) 12X36 Por mês R$ 222,90 
Adicional Noturno 20% R$ 436,02 

Adicional noturno por Hora R$ 1,98 
1/12 avos do 13° do Piso Por Mês R$ 181,67 

1/12 avos de Férias por Mês R$ 181,67 
1/3 de Férias Por Mês R$ 60,55 

Ticket Alimentação Por dia Trabalhado R$ 28,40 
Piso Base do Vigilante no Regime – SDF.    R$ 678,30 

Piso Base + Adicionais do Vigilante no Regime – SDF.  R$ 1.667,35 
Piso Base do Vigilante 03.3 CCT. -  R$ 1.170,00 + R$ 351,00 de             

( Adicional de Periculosidade )    
R$ 1.521,00 

Mensalidade do Sindicato R$ 43,60 
 
             OBS.: Aplicando o índice integral de 1,87%, sobre o piso salarial.  
 
 

 

 

 

José Maria da silva  

Presidente. 

Reajuste Data Piso Adicional de Periculosidade Total 

1,87% 01/02/2018 R$ 1.677,00 R$ 503,10 R$ 2.180,10 
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Análise da Planilha da Empresa — Segplus Sistemas de Segurança EIRELI

POSTO:
Vigilância — 8hs/dia, das 8h As 12h e das 14h As 18h — segunda a sexta-feira
I Das informações que a empresa disponibilizou dos insumos diversos, do Módulo 5, foram refeitos os

cálculos com as informações disponíveis e chegamos a um valor de R$ 4,04 em Materiais. A diferença
refere-se ao Livro de Ocorrências, que deverá ser um para todos os vigilantes pelo período de 12
meses.

Vigilância — 8hs/dia, das 11:30 As 20h, segunda a sexta-feira
I) Das informações que a empresa disponibilizou dos insumos diversos, do Módulo 5, foram refeitos os

cálculos com as informações disponíveis e chegamos a um valor de R$ 4,04 em Materiais. A diferença
refere-se ao Livro de Ocorrências, que deverá ser um para todos os vigilantes pelo período de 12
meses.

Vigilância — 12hs diurnas, das 8 As 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
I) O cálculo da intrajornada no Submódulo 4.2 está calculada para 1 hora, sendo que no termo de

referência consta 30 minutos.
2) Das informações que a empresa disponibilizou dos insumos diversos, do Módulo 5, foram refeitos os

cálculos com as informações disponíveis e chegamos a um valor de R$ 4,04 em Materiais. A diferença
refere-se ao Livro de Ocorrências, que deverá ser um para todos os vigilantes pelo período de 12
meses.

Vigilância — 12hs noturnas, das 20 As 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
I) O cálculo da intrajornada no Submódulo 4.2 está calculada para 1 hora, sendo que no termo de

referência consta 30 minutos.
2) Das informações que a empresa disponibilizou dos insumos diversos, do Módulo 5, foram refeitos os

cálculos com as informações disponíveis e chegamos a um valor de R$ 4,04 em Materiais. A diferença
refere-se ao Livro de Ocorrências, que deverá ser um para todos os vigilantes pelo período de 12
meses.
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Análise da Planilha da Empresa — Title() Perseg Segurança Privada Ltda.

POSTO:
Vigilância — 8hs/dia, das 8h is 12h e das 14h às 18h — segunda a sexta-feira
I) A empresa apresentou planilha dos insumos diversos do Módulo 5 para verificação, porém, com os

dados informados chegamos a um valor de R$ 19,08 em Materiais.
2) Justificar as alterações de aliquotas no Item C do Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro de C.1

de 3,75% para 4,65% e C.3 de 3.00% para 3,84%.

Vigilância — 8hs/dia, das 11:30 is 20h, segunda a sexta-feira
I) A empresa apresentou planilha dos insumos diversos do Módulo 5 para verificação, porém, com os

dados informados chegamos a um valor de R$ 19,08 em Materiais.
2) Justificar as alterações de aliquotas no Item C do Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro de C.1

de 3,75% para 4,65% e C.3 de 3.00% para 3,84%.

V — 1211s diurnas, das 8 is 2%, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
I) A empresa apresentou planilha dos insumos diversos do Módulo 5 para verificação, porém, com os

dados informados chegamos a um valor de R$ 19,08 em Materiais.
2) Justificar as alterações de aliquotas no Item C do Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro de C.1

de 3,75% para 4,65% e C.3 de 3.00% para 3,84%.

Vigilância — 12hs noturnas, das 20 As 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12 x 36hs
I) A empresa apresentou planilha dos insumos diversos do Módulo 5 para verificação, porém. com os

dados informados chegamos a um valor de R$ 19,08 em Materiais.
2) Justificar as alterações de aliquotas no Item C do Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro de C.1

de 3,75% para 4,65% e C.3 de 3.00% para 3,84%.

HermesDepartamento Flnanceiro
ContRdor - CRC-PR 04198010-5

• ev: a
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CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. 01/2019

Através da presente, autorizo o Sr. Alcides Teixeira dos Santos Filho, portador

da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. 8.645.259-6 e inscrito no Cadastro de

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 047.863.019-06 a participar

do procedimento licitatório acima referido, na qualidade de representante de MASTER

VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita

no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o

n°. 77.998.912/0001-29. Para tanto, outorgo à pessoa fisica supramencionada amplos

poderes para praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° 01/2019.

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por todos

os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

Curitiba — PR, 19 de Margo de 2019.

Tacio Cezar Neves de Miranda

Nome: Tacio Cezar Neves de Miranda
RG: 7299105-2
CPF: 070.473.269-60
Cargo: Sócio Administrador

Serviço Cilstrital do Cilium -Jogo Geraldo tazzarotto
Av. Presidente Norm Camargo, 763- Curitiba - PR CEP 80.050-370=Fone/Fmc (41)326161663 • "

ro7
f

ffl • 1., [ffl n SHJH.hc7Fs.u.ltE7 • kJCz7.QfTOr
.41 , 7onsulte o sec efr ,.ttp /iwww funnrpen com 5,

.41-1 Reconh o • •r SEMELHANÇA a(s) firma de:
••• II MIRANDA do que dou fi. Em t  

Curitiba, 19 de março de 2019

ade.

00391010(001-001033762) Eduardo on o Alves de Morsas • Escreventa

Master Vigilância Especializada SS LTDA
41 3264.6633 I www.mastercdn.com.br
Matriz: Rua Fernando Amaro, 868. Alto da XV. Cep: 80045-230 - Curitiba/PR - CNPJ: 77.998.912/0001-29
Filial: Rua Indaial, 444. Saguaçu. Cep: 89221-400 - Joinville/SC - CNPJ: 77.998.912/0008-03

C.
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PREGÃO PRESENCIAL N2 01/2019
Proposta Comercial

A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n2. 11.933.418/0001-78, situada ã Rua Amazonas de Souza Azevedo,
328 — Bacacheri — Curitiba (PR), para fins de participação no Pregão Presencial n2
01/2019 realizado pela Câmara Municipal de Londrina, vem através da presente
apresentar PROPOSTA COMERCIAL, anexando a presente as PLANILHAS DE CUSTOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS. 

a) OBJETO: Prestação de serviços de vigilância desarmada com fornecimento de mão de
obra, equipamentos e materiais necessários â execução.

b) LOCAL: Câmara Municipal de Londrina.
c) POSTOS: Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08
horas diárias, compreendidas das 8 às 12h e das 14 às 18h, de Segunda a Sexta feira —
Total de 40 horas semanais; Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com
carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 11:30 ãs 20 h de Segunda a
sexta-feira —Total de 40 horas semanais; Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas,
compreendidas das 8 às 20h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes
em turnos de 12x36 horas; Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas,
compreendidas das 20 às 8h,de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes
em turnos de 12x36.
d) Os componentes de prego não renováveis são os constantes nas planilhas MODULO

3 — ITENS A — Aviso Prévio Indenizado, B — Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio
Indenizado, D — Aviso Prévio Trabalhado, E — Incidência da GPS, FGTS e outras
contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado, MÓDULO 5— Item C — Equipamentos.

e) Valida da proposta 90 (NOVENTA) dias.
0 sindicato laboral vinculado a mão de obra é o Sindicato dos Empregados em Empresas
de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos de Segurança e Similares de Londrina e
Região, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego — MIE sob o n2 PR000491/2018
(Processo n2. 46212.002787/2018-97).
f) Data Base da categoria: fevereiro
g) Nos comprometemos a cumprir esta proposta caso sejamos declarados vencedores

do referido certame, nas condições e prazos máximos previsto no Termo de
Referência do certame referenciado.

h) Submissão ao regime de penalidade estabelecidos na minuta de contrato (anexo X),
em especial a referente à recusa de assinar o contrato administrativo no prazo de 05
(cinco) dias após regularmente convocada.

I) Submissão aos termos do Edital e seus anexos do certame referenciado.
j) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, a Sra. Gisele

Furtado dos Santos, brasileira, solteira, administrador, portadora da cédula de
RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, 111CACHE:R1 • RITIRA/PR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.ToN4 ER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRINA/PR I 43 3039-4909
comercialra)gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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identidade RG n2 4.536.191-8, inscrita no CPF sob o n2 603.951.179-68, residente e
domiciliada no Rua Coronel José Carvalho de oliveira, 536 - casa 02 — Uberaba —
Curitiba (PR).

k) Para contato comercial: Responsável - GISELE FURTADO DOS SANTOS, Telefone Fixo
n2: (41) 3043-0909, E-mail: contratos@gruposegplus.com.br

I) Quadro Resumo do valor dos Serviços:

Ti d po e

Serviço

(A)

Valor Proposto

por Empregado

(B)

Qtde. De

Empregados

por Posto

( C)

Valor Proposto

por Posto

(I)) =T. (B x C)

Qtde.
De

Postos

(E)

Valor Total

do Serviço

(F) .. (D x E)

I Vigilância —8 horas/dia, das 8h as
12h e das 14h as 18h, de segunda a
sexta-feira.

R$ 4.906,53
1

R$ 4.906,53
3

R$ 14.719,58

II Vigilância —8 horas/dia, das 11:30
as 20h, de segunda a sexta-feira.

R$ 4.906,53
1

R$ 4.906,53
3

R$ 14.719,58

Ill Vigilância — 12 horas diurnas, das 8
as 20h, de segunda a domingo, em
turnos de 12x36 horas.

R$ 4.908,84
2

R$ 9.817,68
1,

R$ 9.817,68

IV Vigilância — 12 horas noturnas, das
20h as 8h, de segunda a domingo,
em turnos de 12x36 horas.

R$ 5.291,58
2

R$ 10.583,15
1

R$ 10.583,15

Valor Mensal dos Serviços R$ 49.840,00

Valor Anual dos Serviços R$ 598.080,00

Curitiba, 18 de Margo de 2.019.

A A
Represent. te Le!,

Nome: GISELE FURT DO DOS SANTOS
RG: 4.536.191-8/SSP/PR

CPF: 603.951.179-68
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

RUA ANLV1ONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHER1 • CURITIBA/PR 141 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TONN ER SHOPPING CEP 86.010-180 • 1.ONDRINA/PR143 3039-4909
comerciarkgruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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NOTA EXPLICATIVA - READEQUAÇÃO DE PLANILHAS

POSTOS
— VIGILANCIA 08 HORAS/DIA (08 X 12 E DAS 14 X 18 HR. SEGUNDA A SEXTA). 
- VIGILANCIA 08 HORAS (11:30 X 20, SEGUNDA A SEXTA FEIRA).

1) Valor Vale transporte sub-modulo 23 — readequado para R$ 86,38.
2) Modulo 3 — Provisão para Rescisão readequado conforme sugerida pelo TCU.

Módulo 4 — Custo de reposição de Profissional ausente, nos permite a redução
dos percentuais deste modulo, face as características operacionais aplicadas a
cidade de Londrina (PR), onde possuímos filial e reserva técnica diluída em
outros contratos locais.

3) Módulo 5 Insumos Diversos:
a. UNIFORMES — Valores readequados com depreciação 12 meses, e

quantidades revisadas.
b. MATERIAIS — Valores readequados com depreciação 24 meses, e

quantidades revisadas. (OBSERVAR que o ITEM — LIVRO DE OCORRENCIA
é de reposição mensal.

c. EQUIPAMENTOS—Valores readequados com depreciação para 12 meses
conforme edital. Total de 09 equipamentos x R$ 111,00 = R$ 999,00 valor
total. Depreciação para 12 meses (/12) = R$ 83,25.

4) Modulo 5 — Valor readequado por tipo de posto - Valor insumo curso de
RECICLAGEM — memória de cálculo anexadas as planilhas — Previsão legal para /
curso Lei 7.102/83 (MJ) e demais alterações.

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BAC &CHERI • CUR1T1B,VPR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TONN ER SHOPPING -- (:EP 86.010-180 • LONDRINA/PR I 43 3039-4909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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POSTOS 
— VIGILÂNCIA 12 HORAS D1URMAS DAS 08 X 20 - 12 X 36
- VIGILÂNCIA 12 HORAS NOTUNRAS DAS 20 X 08 HORAS —12 X 36

VIGILANCIA 08 HORAS (11:30 X 20, SEGUNDA A SEXTA FEIRA).
1) Valor Vale transporte sub-módulo 2.3 — readequado para R$ 26,88.
2) Modulo 3 — Provisão para Rescisão readequado conforme'sugerida pelo TCU.

Módulo 4 — Custo de reposição de Profissional ausente, nos permite a redução
dos percentuais deste módulo, face as características operacionais aplicadas a
cidade de Londrina (PR), onde possuímos filial e reserva técnica diluída em
outros contratos locais.

3) Valor da Intrajornada está corretamente dimensionada, conforme tabela
SALARIAL (anexo) o valor de 01 hora de INTRAJORNADA é de R$ 14,86 x 15 dias
para cada vigilante em escala 12 x 36 = R$ 222,96. A determinação da
Intrajornada é de pagamento do valor do piso (R$ 1.677 + 30% de adicional de
periculosidade adicionado de 50% do valor da hora e multiplicado pela
quantidade de dias do posto)
ART. 71 - CLT
§ 4° - A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada
minim, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, 
implica o pagamento, de natureza indenizatOria, apenas do período
suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei n°
13.467, de 2017) 

4) Módulo 5 Insumos Diversos:
a. UNIFORMES — Valores readequados com depreciação 12 meses, e

quantidades revisadas.
b. MATERIAIS — Valores readequados com depreciação 24 meses, e

quantidades revisadas. (OBSERVAR que o ITEM — LIVRO DE OCORRENCIA
é de reposição mensal.

c. EQUIPAMENTOS Valores readequados com depreciação para 12 meses
conforme edital. Total de 09 equipamentos x R$ 111,00 = R$ 999,00 valor
total. Depreciação para 12 meses (/12) = R$ 83,25.

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHER1 • CURITIBA/PR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATAR1NA,50 SALA 901 EDILTOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRENA/PR I 433039-4909
cumercialrii*ruposegplus.com.br • wwN•.gruposegplus.corn.br
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5) Módulo 5 — Valor readequado por tipo de posto - Valor insurno curso de
RECICLAGEM — memória de cálculo anexadas as planilhas — Previsão legal para
curso Lei 7.102/83 (MJ) e demais alterações.

Curitiba, 18 de Março de 2.019.

Represe tan Legal
Nome: GISELE FU TADI DOS SANTOS

RG: 4.536.19I-8/SSP/PR
CPF: 603.951.179-68

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR 141 3043-0909
RLA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRINA/PR 143 3039-4909
comercial'itgruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

IV do Processo: 62/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância —8 horas/dia, das 8h as 12h e das 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
• 2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada a. execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Ferias e Adicional de Férias
A 130 (décimo terceiro) Salário
B Férias e Adicional de Férias

Total

Vigilancia desarmada
517330

1.677,00
Vigilante

01/02/2019

Valor (RS)
1 677,00

503,10
0,00
0,00
0,00
0,00

2.180,10

Valor (R$)
181,68
60,56

242,23
Votas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 1,50% 36,34
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI—SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

Total 35,30% 855,08
Norm:
1 — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.
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Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 86,38
B A uxil io-Refe ição/A I imentação 499,84
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Seguro de vida 7,50
E Fundo Formação 6,25

Total 686,29

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diiirios Valor (R$)

2.1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
1.1 GPS, FGTS e outras contribuições 855,08
2.3 Benefícios Mensais e Diários 686,29

1.783,61

Módulo 3 — Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,69% 14,96

Trabalhado
F Multa do FGTc e •nntrihiiirAn social cnhne n Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1_70

Total 7,51% 175, 2
Votas:
I — Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 — Base de caluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo I.

Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual CYO_ _ Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,10% i 2,18
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,10% 2,18
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,02% 1 0,44
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 8,57% h 186,92
Incidência do siih 65.9k

Total 11,60% 252,90
,Votas:
I — Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 — Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

0,00%
Valor. (RS)

0,00
0,00

Valor (RS)
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4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Módulo 5 — Insumos Diversos

252,90
0,00

252,90

5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Reciclagem Curso vigilancia

Total

• Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro

32,66
13,96
83,25
22,03

151,89

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) I Valor (RS)
A Custos Indiretos 0,50% 22,72
B Lucro 0,30% 13,70
C Tributos 6,65% 326,28

C.1. Tributos Federais (especificar) 3,65% 179,09
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 147,20

Total 7,45% 362,70

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

A Módulo I — Composição da Remuneração
B Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão
D Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 — Insumo Diversos

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

Valor total por empregado

Valor (R$)
2.180,10
1.783,61

175,32
252,90
151,89

4.543,82
362,70

4.906,53
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

IN' do Processo: 62/2018
Licitação n*: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 8 horas/dia, das 11:30 as 20:00, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneraçao
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1  13° (decimo terceiro) Salfirio, Férias e Adicional de Férias
A 130 (décimo terceiro) Salário
B FéFias-e-Adicional de Ferias

Total

8,33%
2,78%

11,11%

V igilancia desarmada
517330

1.677,00
Vigilante

01/02/2019

Valor (R$)
1.677,00

503,10
0,00
0,00
0,00
0,00

2.180,10

Valor (RS)
181,68
60,56

242,23
OICIA

I - Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de ferias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdencifirios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (10)
A INSS 20,00% 484,47
B Salário Educação 2,50% 60,56
C SAT 1,50% 36,34
D SESC ou SESI 1,50% 36,34
E SENAI—SENAC 1,00% 24,22
F SEBRAE 0,60% 14,53
G INCRA 0,20% 4,84
H FGTS 8,00% 193,79

Total 35,30% 855,08

1 — Base de cálculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.
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Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
23 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 86,38
B A u xil io-Refe ição/A I imentação 499,84
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Seguro de vida 7,50
E Fundo Formação 6,25

Total 686,29

Quadro-Resumo do Modulo 2 —Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242.23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 855,08
2.3 Benefícios Mensais e Diários 686,29

Total 1.783,61

Módulo 3 — Provisão para Rescisão
3 Provisio para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,69% 14,96

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70

Total 7,51% 175,32
Was

1 — Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 — Base de ciluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo I.

Módulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais • Percentual CYO Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,10% 2,18
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade -1 0,02% 0,45
D
E

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho
-t

0,10% 2,18
Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,02% 0,44

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00
Subtotal 8,57% 186,92

Incidência do Sub-modulo 2.2 3,03% 65,98
Total • 11,60% 252,90

.Votas:
1 — Base de cálculo: soma do Módulo I.

Submódulo 4.2 — Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente.

0,00%
Valor (R$)

0,00
0,00

Valor (R$)
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4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajomada

Total

Modulo 5 — lnsumos Diversos
5 insumo Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Reciclagem Curso vigilancia

252,90
0,00

252,90

Valor (RS)
32,66
13,96
83,25
22.03

Total 151,89

Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%)- Valo (RS)
A Custos Indiretos 0,50% 22,72
B Lucro 0,30% 13,70
C Tributos 6,65% 326,28

C.I I. Tributos Federais (especificar) 3,65% 179,09
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,00% 147,20

Total 7,45% 362,70

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

A Modulo 1 — Composição da Remuneração 2.180,10
B Modulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.783,61
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão 175,32
D Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente 252,90
E Modulo 5 — Insumo Diversos 151,89

Subtotal (A + B + C + D + E) 4.543,82
F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 362,70

Valor total por empregado : . 4.906,53
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

IV do Processo: 62/2018
Licitação n°: 01/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 12 horas diurnas, das 8 As 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
I. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada a execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mao de obra

I Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilancia desarmada
• Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada á execução contratual) Vigilante
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 01/02/20 19

Módulo 1 — Composição da Remuneração
I Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Módulo 2 — Encargos e Beneflicios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13" (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 130 (décimo terceiro) Salfirio, Férias e Adicional de Férias
A 13° (décimo terceiro) Salário
B Ferias e Adicional de Férias

Total 11,11%

Valor (RS)
1.677,00

503,10
0,00
0,00
0,00
0,00

2.180,10

Valor (R$)
8,33% 181,68
2,78% 60,56

242,23 h / -
.Voias.
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2
A
B
C
D
E
F
G
H

GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
INSS 20,00% 484,47
Salário Educação 2,50% 60,56
SAT 1,50% 36,34
SESC ou SESI 1,50% 36,34
SENAI—SENAC 1,00% 24,22
SEBRAE 0,60% 14,53
INCRA 0,20% 4,84
FGTS 8,00% 193,79

Total 35,30% 855,08
\was
1 — Base de calculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.
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Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e DiArios
A Transporte
B A ux I io-Refeição/A I imentação
C Assistência Médica e Familiar
D Seguro de vida
E Fundo Formação

Total

• Quadro-Resumo do Modulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos  e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Ferias
• 1.2 GPS, FGTS e outras contribuições

1.3 Benefícios Mensais e Diários
Total

Modulo 3 — Provisão para Rescisão

  Valor (RS)
26,88

340,80
86,32

6,25
7,50

467,75

- Valor (R$)
242,23
855,08
467,75

1365,07

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,69% 14,96

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70

Total 7,51% 175,32
\Was
I — Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos I e 2.1.
2 — Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias '1, 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,10% 2,18
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% - 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,10% s 2,18
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,02% L 0,44
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 837°4: 186,92
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,03% 65,98

Total 11,60% 252,90

I — Base de cálculo: soma do Modulo 1.

Submódulo 4.2 — Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

0,00%
Valor (RS)

2/2.96
222,96

Valor (RS)
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4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Módulo 5 — Insumos Diversos
5 Insumo Diversos
A Uni formes
B Materiais
C Equipamentos
D Reciclagem Curso vigilancia

Total

Total

Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.1. Tributos Federais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

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

A Módulo 1 — Composição da Remuneração
B Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 — Provisão para Rescisão
D Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 — Insurno Diversos

Subtotal (A + B+ C+ D+ E)
F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor total por empregado

Percentual (%)
0,50% 
0,30%
6,65%
3,65%
0,00%
3,000/0
7,45%

252,90
222,96

Valor (R$)
32,66
13,96
83,25
19.75

149,61

Valor (R$)
22,73
13,71

326,44
179,17

0,00
147,27
362,87

Valor (RS)
2.180,10
1.565,07

175,32
475,87
149,61

4.545,97
362,87

4.908,84

G
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

N" do Processo:
Licitação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h As 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
I. MÓDULOS
Mão de obra

• Mão de obra vinculada A execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Vigilancia desarmada
• Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 517330
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 1.677,00
4 Categoria Profissional (vinculada A execução contratual) Vigilante
5 Data-Base da Categoria (dia/més/ano) 01/02/2019

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Total

Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de  Ferias 
A 13° (décimo terceiro) Salário
B Férias e Adicional de Férias

  Total

8,33%
2,78%

11,11%

Valor (R$)
1.677,00

503,10
0,00

208,10
0,00

2.388,20

Valor (R$)
199,02
66,34

265,36
Votas
I -- Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é so o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Modulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdencifirios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)
A INSS 20,00% 530,71
B Salário Educação 2,50% 66,34
C SAT 1,50% 39,80
D SESC ou SESI 1,50% 39,80
E SENAI—SENAC 1,00% 26,54
F SEBRAE 0,60% 15,92
G INCRA 0,20% 5,31
H FGTS 8,00% 212,28

Total 35,30% 936,71
Votas:
1 — Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

o35
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Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
23 Benefícios Mensais e Diários Valor (RS)
A Transporte 26,88
B Auxilio-Refeição/Alimentação 340,80
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Seguro de vida 6,25
E Fundo Formação 7,50

Total 467,75

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

/.1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 265,36
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 936,71
2.3 Beneficios Mensais e Diários 467,75

Total 1.669,81

Módulo 3 — Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valo (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 11,06
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,88
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 115,43
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 46,44
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 0,69% 16,39

Trabalhado
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,86

Total 7,51% 192,06
Notas
I — Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 — Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Modulo 1.

Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais 1 Perceptual (%)• Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 199,02
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,10% 2,39
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade

_
0,02% 0,49

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,10% 2,39
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,02% 0,48
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 8,57% 204,76
Incidência do Sub-modulo 2.2 3,03% 72,28

Total 11,60% 277,04
Notas:
I — Base de cálculo: soma do Modulo 1.

Submódulo 4.2 — Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente

0,00%
Valor (R$)

222,96
222,96

Valor (R$)
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4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Módulo 5 — Insumos Diversos
5 Insumo Diversos
A Uni formes
B Materiais
C Equipamentos
D Reciclagem Curso vigilancia

Total

Total

• Módulo 6— Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.1. Tributos Federais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

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

A Modulo 1 — Composição da Remuneração
B Modulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
C Modulo 3 — Provisão para Rescisão
D Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Modulo 5 — Insumo Diversos

Subtotal (A + B + C + D + E)
F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor total por empregado

Perceptual (Y0)
0,50%
0,30%
6,65%
3,65%
0,00%
3,00%
7,45%

277,04
222,96
500,01

Valor (RS)
32,66
13,96
83,25
20,47

150,33

Valor (RS)
24,50
14,77

351,89
193,14

0,00
158,75
391,17

Valor (R$)
2.388,20
1.669,81

192,06
500,01
150,33

4.900,41
391,17

5.291,58

ost -̀tor
Gete'e
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Descrição dos Insumo Diversos

Uniformes

Descrição Quantidade Unitario Valor
Duração dos itens

(vida OW)

Crachá 1 R$ 3,00 R$ 0,25 12 meses
Calça 4 R$ 25,00 R$ 8,33 12 meses
Camisa de manga curta 4 R$ 30,00 R$ 10,00 12 meses
Par de sapatos/coturno 1 R$ 42,00 R$ 3,50 12 meses
Par de meias 2 R$ 3,00 R$ 0.50 12 meses
Cinto de Nylon 1 R$ 5,02 R$ 0.42 12 meses
Quepe ou bone com emblema 1 R$ 6,00 R$ 0.50 12 meses
Jaqueta para frio ou japona 2 R$ 54,92 R$ 9,15 12 meses

Valor total R$ 32,66

Materiais

Descrição Quantidade Valor Duração dos itens
(vida titil)

Cinto com coldre e suporte para munições 1 R$ 25,00 RS 1,04 24 meses
Porta cassetete ou bastão retrátil 1 R$ 16,00 R$ 0,67 24 meses
Porta lanterna 1 RS 8,00 R$ 0,33 24 meses
Capa de chuva plástica de cor preta com faixas fluorescentes 1 R$ 10,00 RS 0,42 24 meses
Apito/com fiel 1 RS 6,00 R$ 0,25 24 meses
Lanterna tática de LED com bateria/carregador 1 RS 30,00 R$ 1.25 24 meses
Livro de ocorrências 1 R$ 10,00 R$ 10.00 mensal

Valor total R$ 13,96

Equipamentos

Descrição Quantidade Valor Duração dos itens
(vida útil)

Radios HT 9,00 R$ 111,00 R$ 83,25 12 MESES
Valor total R$ 83,25
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MEMÓRIA DE CALCULO - RECICLAGENS

CURSOS DE RECICLAGEM - (POSTO 08 HORAS 03 dias duração
DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL NOTA

Valor Curso/Escola 1,00 R$ 200,00 R$ ' 200,00 Qtde = 01 curso
Valor diária cobertura 3,00 R$ 72,67 R$ 218,01 03 dias cobertura

Vale Alimentação cobertura 3,00 R$ 28,40 R$ 85,20 03 dias alimentação
Vale Transporte cobertura 3,00 R$ 8,50 R$ 25,50 03 dias transporte

Valor total R$ 528,71
Valor mensal (24 meses - validade do curso) R$ 22,03

CURSOS DE RECICLAGEM - (POSTO 12 HORAS DIURNAS) 2,5 dias duração
DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL NOTA

Valor Curso/Escola 1,00 R$ 200,00 R$ 200,00 Qtde = 01 curso
Valor diária cobertura 2,50 R$ 72,67 R$ 181,68 2 1/2 dias cobertura

Vale Alimentação cobertura 2,50 R$ 28,40 R$ 71,00 2 1/2 dias alimentação
Vale Transporte cobertura 2,50 R$ 8,50 R$ 21,25 2 1/2 dias transporte

Valor total R$ 473,93
Valor mensal (24 meses - validade do curso) R$ 19,75

CURSOS DE RECICLAGEM - (POSTO 12 HORAS NOTURNAS) 2,5 dias duração
DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL NOTA

Valor Curso/Escola 1,00 R$ 200,00 R$ 200,00 Qtde = 01 curso
Valor diária cobertura 2,50 R$ 79,61 R$ 199,02 2 1/2 dias cobertura

Vale Alimentação cobertura 2,50 R$ 28,40 R$ 71,00 2 1/2 dias alimentação
Vale Transporte cobertura 2,50 R$ 8,50 9$ 21,25 2 1/2 dias transporte

Valor total R$ 491,27
Valor mensal (24 meses - validade do curso) R$ 20,47

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.68,luizfernando)  pag. 1387 de 1732



3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

I49.840,00

Tipo de

Serviço

;Valor Proposto Qtde. De

por Empregado Empregados

Valor Proposto

por Posto

(Me. De

Postos

Valor Total

do Serviço

(A) (8) por Posto (D) (8 x (8) (F) o (0 x E)

( C)
Vigilânc,a —8 horas/dia, das Rh as 12h eus 8$ 4.905,53 cs 4.906,53 RS 14 719,58
14h as 18h, de segunda a sexta-feira. 1 3

II 'Vigilância —8 horas/dia, das 11:30 as 20h, de RS 4.906,53 RS 4.906,53 R$ 14.719,58
a sexta-feira.

3

RI
.segunda
Vigilância —12 horas diurnas, das 8 as 20h, RS 4.908,84 RS 9.817,68 RS 9.817,68
de segunda a domingo, em turnos de 12x36
horas.

2 1

IV Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h as 5.291,58 R$ 10.83,15 RS 10.583,15
8h, de segunda a domingo, em turnos de 2 1
12x35 horas

Valor Mensal dos Serviços R$

Valor Anual dos Serviços R$ $98.080,00

GISE E
Gerente A min

0-.3i1
ADO

trativo
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA 0

CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n9-. 11.933.418/0001-78, declara, sob as penas da Lei, que os elementos
fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram
suficientes para o correto dimensionamento da proposta para a prestação de serviços
de vigilância patrimonial, conforme previsto no Edital de Pregão Presencial n9. 01/2019.

Curitiba, 20 de Março de 2.019

Rep es ntarrt Legal
Nome: GISELE F RTADS DOS SANTOS

RG: 4.536.191-8/SSP/PR
CPF: 603.951.179-68

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRINA/PR
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br

I 43 3039-4909 r, 1

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.68,luizfernando)  pag. 1389 de 1732



DECLARAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPIO DE LONDRINA (PR)

A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o ng. 11.933.418/0001-78, declara, sob as penas. da Lei, que possui
escritorio operacional situado à Rua Santa Catarina, nr 50 — sala 901 — Centro - Londrina
(PR), conforme previsto no Edital de Pregão Presencial n(2. 01/2019.

Curitiba, 20 de Março de 2.019

Represe tant Legal
Nome: GISELE FU TADØ DOS SANTOS

RG: 4.536.191-8/SSP/PR
CPF: 603.951.179-68

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRINA/PR I 43 3039-4909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000491/2018
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/02/2018
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR008160/2018
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.002787/2018-97
DATA DO PROTOCOLO: 27/02/2018

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO
COMERCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO
PARANA, CNPJ n. 81.906.810/0001-03, neste ato representado(a) por seu Presidente. Sr(a). JOAO
SOARES;

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA
ESC ARMADA AG TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE, CNPJ n.
78.232.774/0001-35, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO SOARES;

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE
VALORES, SEGURANCA ORGANICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO, CNPJ n.
78.120.904/0001-48, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ANTUNES
FERREIRA;

SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA, CNPJ n. 78.603.560/0001-28,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE NILSON RIBEIRO;

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORG, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E
SIMILARES DE UMR E REGIAO, CNPJ n. 79.868.022/0001-28, neste ato representado(a) por seu
Presidente, Sr(a). ADALBERTO ALVES PEREIRA;

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA, CNPJ n. 78.186.335/0001-33, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE MARIA DA SILVA;

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA , CNPJ n. 12.290.975/0001-80, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDSON DAVID COELHO;

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E
SEGURANCA ORGANICA DE FOZ DO IGUACU , CNPJ n. 04.974.828/0001-00, neste ato representado(a)
por seu Presidente. SO). CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS;

SIND EMPREGADOS EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO. CNPJ n. 78.072.477/0001-70,
tp://www3inte.gov.brisistemasimediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/2018&CNPJ=819068100001038,CE1= 1/23
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neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS
ORGANICOS DE SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ n. 78.293.982/0001-44,
neste ato representado(a) por seu Presidente Sr(a). ORLANDO LUIZ DE FREITAS,

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ n.
78.905.700/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ALFREDO VIEIRA IBIAPINA
NETO;

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 01° de fevereiro de
2018 a 31 de janeiro de 2020 e a data-base da categoria em 01° de fevereiro.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados
em Empresas de Segurança e Vigilância, no plano da CNTC, com abrangência territorial em PR.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLAUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Com vigência a partir de 10.02.2018, ficam estabelecidos, com fundamento no art. 70, inc. V (piso salarial
proporciona/à extensão e à complexidade do trabalhO da C.F., combinado com o art. 1° (vigilância armada e
desarmada) da Portaria n0 387, do Ministério da Justiça-DPF, publicada em 01.09.2006, os seguintes pisos salariais,
para o cumprimento da jornada legal, assim:

03.1. Vigilante, exceto o que exerce funções na forma do item 03.3: R$ 1.677,00;

03.2. Vigilante tático, assim entendido o agente móvel para atendimento de alarmes eletrônicos monitorados: R$
1.677,00;

)rr?http://www3.mte.gov.br/sistemas/rnediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/20188CNPJ=819068100001038,CE1= 2/23

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.68,luizfernando)  pag. 1392 de 1732



02/03/2018 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

03.3. Vigilante, lotado exclusivamente em residências, instituições religiosas, clubes e sociedades esportivas,
farmácias, supermercados, hotéis, postos de gasolina e centros comerciais e construtoras e empreendimentos
imobiliários: R$ 1.170,00;

03.4. Monitor de segurança eletrônica: R$ 1.677,00;

03.5. Segurança pessoal: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do
referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou
superior a R$ 2.180,10;

03.6. Supervisor: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 30% do referido
valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a
R$ 2.180,10;

03.7. Segurança bombeiro/brigadista: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria,
de 25% do referido valor, ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar
salário igual ou superior a R$ 2.096,25;

03.8. Líder: R$ 1.677,00, mais uma gratificação de função, a ser paga em rubrica própria, de 10% do referido valor,
ficando desobrigado do pagamento da referida gratificação o empregador que pagar salário igual ou superior a R$
1.844,70;

03.9. Auxiliar de escritório: R$ 1.035,50;

03.10. Piso salarial mínimo da categoria (inclusive, "office-boy"): R$ 967,00;

Parágrafo  primeiro: assegura-se o adicional de periculosidade (artigo 193 da CLT) de 30% a todos os vigilantes
que exercem as funções descritas nos itens 03.1, 03.2, 03.3, 03.5, 03.7 e 03.8, por força do presente instrumento e
independente do local de trabalho;

Parágrafo segundo: a gratificação referida nos itens 03.5 a 03.8 sera paga enquanto o vigilante estiver exercendo
as funções que a ensejam, podendo assim ser validamente cessado o seu pagamento, quando o empregado não as
estiver desempenhando ou delas tenha sido remanejado, inclusive na hipótese de retorno à função de origem;

Parágrafo terceiro: a fixação do piso salarial descrito no item 03.3 leva em estima a menor -extensão e
complexidade do risco, ficando proibida, ainda que a titulo eventual por substituição, a sua alocação em postos de
trabalho de outra natureza, sendo que os sindicatos representativos da categoria sugerem as empresas a preferência

contratação de vigilantes acima de 40 anos.

Parágrafo quarto: aos integrantes da categoria profissional, que possuam contrato de trabalho com
empregadoras, que não pertençam à categoria econômica representada pelo sindicato patronal que subscreve o
presente instrumento, e que mantenham sistema próprio de segurança e vigilância, fica assegurada a percepção do
salário do vigilante acrescido de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo quinto: o vigilante, quando destacado para trabalhar em eventos (congressos, seminários, shows,
campeonatos esportivos, exposições e feiras não permanentes e similares), recebera o valor da hora normal,
relativamente as 08 primeiras horas, quando não tiver cumprido sua jornada de trabalho, e como extras, se a tiver

http://www3.mte.govtr/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/2018&CNPJ=81906810000103&CE1= 3/23
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cumprido. 0 trabalho em eventos não descaracterizara qualquer regime de compensação de horas, previsto no
presente instrumento, devendo as horas assim trabalhadas serem rubricadas como "hora extra evento".

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
A face da data-base da categoria profissional e no exercício do direito constitucional da livre negociação (art. 7°
incisos V, VI e XXVI da C.F.), fica estipulado, na data-base de 01.02.2018, o reajuste total de 2,80% a incidir, nas
proporções indicadas, sobre as parcelas e as rubricas seguintes:
a) 1,87% indice de reajuste a ser aplicado sobre os pisos salariais estipulados na data-base anterior e aos salários
não superiores a R$ 3.010,00;
b) R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) o valor do vale alimentação previsto na alínea "c" da cláusula
13, representando o reajuste de 7,58%;
c) R$ 151,00 o valor do convênio saúde, representando reajuste de 2,02%;

Parágrafo  primeiro: aos empregados admitidos após a data-base de 01.02.2018, a correção salarial sera
proporcional ao número de meses trabalhados.
Parágrafo segundo: as empresas é facultada a compensação de todos os reajustes concedidos, no período, sejam
os compulsórios, sejam os espontâneos, exceto aqueles ressalvados na referida Instrução Normativa 01/TST.
Parágrafo terceiro: face ao reajuste pactuado, ficam integralmente recompostos os salários dos empregados
abrangidos pelo presente instrumento, até 31.01.2018.
Parágrafo quarto: aos salários superiores a R$ 3.010,00, em 01.02.2018, sera aplicado o reajuste do item "a"
supra, até tal valor, assegurada a livre negociação no que exceder.

PAGAMENTO DE SALÁRIO - FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO

0 pagamento de salário, especialmente ao pessoal lotado no interior, poderá ser procedido pela empregadora
mediante cheque, desde que este seja passível de pronta e instantânea compensação.

CLAUSULA SEXTA - MORA SALARIAL

Os pagamentos dos salários mensais serão efetuados impreterivelmente na data estabelecida por lei, sob a pena de
paga, em favor do empregado, de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, limitada a 90 (noventa) dias, não
se admitindo juros capitalizados, alem das demais sanções legais.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CALCULO

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/20188,CNPJ.=81906810000103&CEI=)r.1 4/23
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Sera fornecido obrigatoriamente, pelo empregador, comprovante de pagamento mensal, corn a discriminação das
verbas pagas e os descontos efetuados, incluindo o valor a ser recolhido ao FG15, observado o parágrafo único do
artigo 464 da CLT.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13° SALÁRIO

CLAUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO

As empresas farão adiantamento de cinquenta por cento do 13° salário, aos empregados que o requeiram, na forma
e tempo legais.

CLAUSULA NONA - 13° SALÁRIO

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Fica assegurada a possibilidade da empresa pagar o 13° salário em uma única parcela, aprazando-se, então, como
data limite 12.12.2018, ficando certo que a presente fixação não colide com o estabelecido na cláusula 8.

ADICIONAL NOTURNO

CLAUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO

0 trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo de
20% sobre a hora diurna.
Parágrafo  primeiro: considerar-se-6 noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia
seguinte.

OUTROS ADICIONAIS

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAIS

Assegura-se ao vigilante a percepção do adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade na forma e limites
da lei e deste instrumento exclusivamente, ajustado que os percentuais incidirão sobre o salário-base e o salário
mínimo legal, respectivamente.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE MERCADO

Fica instituido o vale mercado, que não representará qualquer custo, direto ou indireto, a empregadora, equivalente
a, no minim, 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador.
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Parágrafo primeiro: a adoção do vale mercado, sem qualquer natureza salarial, pois integralmente suportado pelo
empregado que o desejar, sera obtida via acordo coletivo de trabalho, a ser estabelecido entre o Sindicato dos
empregados e a empresa interessada, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de registro e
deposito da presente convenção coletiva de trabalho.
Parágrafo segundo: no mês de 11/2018 o vale mercado sera equivalente a 50% do salário do trabalhador.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
Aos trabalhadores lotados no setor operacional, fica instituido o vale alimentação mediante as condições
explicitadas na presente clausula:
a) o beneficio não tem caráter salarial, não se integrando na remuneração do beneficiário para qualquer fim, direto
ou indireto, decorrente da relação de emprego;
b) é expressamente assegurado à empregadora descontar o equivalente a 20% do seu custo efetivo, na forma da
legislação do PAT;
c) o valor individual é fixado em R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos);
d) a empresa fornecerá um vale por dia efetivamente trabalhado;
e) os vales serão entregues, mediante recibo, quando do pagamento do salário mensal, iniciando-se, então, quando
do pagamento do salário relativo ao mês de 02/2018;
f) exclui-se dentre os beneficiários da presente cláusula, o empregado que já esteja percebendo alimentação, seja
fornecida pela empregadora, seja pela tomadora dos serviços, inclusive por vales ou tiquetes. No caso de
fornecimento direto, pela empregadora ou pela tomadora, o desconto ficará limitado à metade do previsto na alínea

Parágrafo primeiro: mediante acordo, entre empresa e sindicato profissional, sera possível a substituição do vale
alimentação pelo vale mercado, aplicando-se a este as mesmas condições previstas na presente cláusula, exceto a
data de entrega que passará a ser entre os dias 15 e 18 do mês.
Parágrafo segundo: na hipótese de serviço esporádico fora da base, onde lotado o trabalhador, a empresa
fornecerá a alimentação, por vale ou outra forma, além daquela referente ao vale aqui especificado, sendo que tal
beneficio é de caráter indenizat6rio.
Parágrafo terceiro - na hipótese de serviço RA (rendição de almoço), o vale alimentação aqui tratado é fixado em
R$ 16,00 (dezesseis reais) aquele que cumprir, na referida atividade, jornada de ate 04 horas.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ESTUDANTE

0 empregado que faltar ao serviço, para prestar exame vestibular na cidade em que reside, terá sua falta abonada
pelo empregador, desde que comprovada a sua participação nas provas.

AUXÍLIO SAÚDE

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - CONVÉNIO SAÚDE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019
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Fica mantido, pelo presente instrumento normativo, o convênio saúde, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e
um reais), cabendo à empresa, por empregado, uma contribuição mensal de R$ 64,68 (sessenta e quatro reais e
sessenta e oito centavos), e ao empregado a contribuição do valor restante, ficando expressamente autorizado o
desconto salarial, em folha de pagamento, na rubrica, em favor do sindicato dos trabalhadores, conforme
respectivas bases territoriais, visando a assistência medico-ambulatorial a ser por eles concedida, via convênios.
Quando a empregado não cometer, no mês, falta ao serviço, seja justificada ou não, o valor a ser pago pela
empresa, no mês seguinte, passará de R$ 64,68 para R$ 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), com a
correspondente diminuição do encargo do empregado, ficando certo que o beneficio aqui disposto não tem natureza
salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito.
Parágrafo  primeiro: a contribuição aqui tratada deverá ser recolhida, pela empresa, ate o 6° dia útil de cada mês
subsequente, contado a partir de 02/2018, mediante guias próprias, a serem fornecidas pelos sindicatos, conforme
respectivas bases territoriais.
Parágrafo segundo: fica instituída uma multa equivalente a 5°/o (cinco por cento) do piso salarial de vigilante, por
mês e por empregado, no caso de descumprimento da presente cláusula.
Parágrafo terceiro: assegura-se aos sindicatos obreiros o prazo de ate 30 (trinta) dias à inscrição dos novos
admitidos, visando o inicio do fornecimento dos serviços medico-ambulatoriais, previstos na presente cláusula.
Parágrafo quarto: as empresas e empregados que já estavam cobertos por convênio saúde, previsto na presente
cláusula, poderão, validamente, emigrar à condição nela prevista, sem que tal importe em alteração contratual, ou
continuar no plano pré-existente observados os limites máximos de desconto aqui tratados.
Parágrafo quinto: assegura-se ao trabalhador o direito de ver-se excluído do convênio saúde, cabendo ao mesmo,
se assim deliberar, requerer, por escrito, exclusivamente perante o seu sindicato de classe. A exclusão só se
concretizará após a liquidação de eventuais débitos do trabalhador, por utilização de eventuais serviços ate a data do
seu requerimento de exclusão, e depois de comunicado do seu sindicato à empresa empregadora.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXILIO FUNERAL

A empresa concedera, em caso de falecimento de empregado, aos seus sucessores, assim declarados perante a
Previdência Social, um auxilio funeral, equivalente a 06 (seis) salários mínimos, beneficio este sem qualquer natureza
salarial.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTÊNCIA POR MORTE OU INCAPACIDADE

As entidades convenentes mantêm o beneficio instituído através do instrumento depositado e registrado no MTE-
DRT-PR, em 15.03.2010, sob n° MR000491/2010, regulador da assistência por morte ou incapacidade, atualizando-o
por termo aditivo.

AUXÍLIO CRECHE

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - CRECHE

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/0212018 a 31/01/2019
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As empresas, legalmente obrigadas à manutenção de creche, poderão firmar convênio substitutivo, na forma da
CLT, ou prestar auxilio creche, sem natureza salarial, na forma da norma respectiva.
Parágrafo primeiro: em caso de auxilio creche, este fica fixado, por filho, a partir de 0102.18, em R$ 263,00
(duzentos e sessenta e três reais) sofrendo correção, a partir de então, na mesma forma atribuída ao salário da
beneficiária, sendo que nesta exclusiva hipótese o beneficio sera estendido ao filho até atingimento da idade de um
ano.

SEGURO DE VIDA

CLAUSULA DÉCIMA NONA - SEGURIDADE

Ao vigilante fica garantida indenização ou seguro de vida de acordo com a legislação vigente (Resolução CNSP
05/84, nos termos do art. 21 do Decreto 89.056/89), salvo existência de um seguro mantido peia empregadora no
mesmo valor.
Parágrafo único: caso o empregador mantenha seguro de vida em grupo, obrigatório por lei, não será permitido o
desconto do mesmo no salário dos seus empregados.

OUTROS AUXÍLIOS

CLAUSULA VIGÉSIMA - CURSOS E RECICLAGENS

Os exigidos pelas empresas serão por elas custeados sem qualquer ônus para o empregado.
Parágrafo  primeiro: em caso de rescisão do contrato de trabalho, no prazo de até 75 dias do término de validade
do curso, as empresas se obrigam a pagar a reciclagem do empregado dispensado.
Parágrafo segundo: não se aplica a hipótese prevista no parágrafo anterior, nos casos de dispensa por justa
causa, pedido de demissão e término da prestação de serviço pela empregadora.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REVISÃO DAS ARMAS

Obrigam-se as empresas a fazer revisão das armas dos vigilantes de seis em seis meses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO INDICIADO

As empresas assegurarão assistência gratuita e necessária ao empregado que for indiciado em inquérito criminal ou
responder ação penal, por ato praticado no desempenho de suas funções e na defesa do patrimônio do empregador
ou de seus clientes, salvo se comprovadamente houver negligência do empregado no exercício de suas funções.
Parágrafo único: Na ocorrência de assalto no local onde o vigilante prestar serviços, este terá cobertura médica e
psicológica, quando necessário, segundo laudo medico subscrito pelo médico da empresa e do convênio saúde,
cabendo a empresa, enquanto perdurar a hipótese, custear o valor total do convênio saúde previsto na cláusula 15a.
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CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SEGURO DESEMPREGO

Em caso de não fornecimento dos formulários de Seguro Desemprego, devidamente preenchidos, ao empregado
demitido sem justa causa e que preencha os requisitos exigidos na legislação pertinente, a empresa sera responsável
pelo pagamento das quotas do Seguro Desemprego a que fizer jus o ex-empregado.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME DE TRABALHO SDF

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

0 vigilante admitido para cumprir o regime de trabalho SDF terá direito, a partir de 01.02.18, ao piso mensal de R$
678,30 (correspondente a multiplicação do valor hora do piso salarial da categoria, para jornada de 220 horas, ou
seja, de R$ 7,62 por 8 horas diárias normais multiplicadas por 9,5 (media dos sábados, domingos e feriados no ano
calendário), acrescido do valor correspondente ao descanso semanal remunerado, totalizando entre horas normais e
DSR, 89 horas/mês)), mais os valores de R$ 203,49 relativo ao adicional de periculosidade, mais os valores de R$
564,76, de horas extras (correspondente a 38 horas mensais, excedentes da 8a diária), mais R$ 108,60 de
remuneração do intervalo intrajornada (relativo a 9,5 horas mensais — art. 71. Parágrafo 40 (CLT), e mais R$ 94,12 a
titulo de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 18,09 de reflexos do DSR, perfazendo, então, uma remuneração
mensal de R$ 1.667,35.

Parágrafo Primeiro: A Empresa deverá conceder recibo de pagamento de salário com a discriminação dos títulos e
valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e CTPS, observado
o par. único do art. 464 da CLT;

Parágrafo Segundo: Fica instituído o regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos),
pelo qual as Empresas poderão admitir trabalhadores vigilantes, mediante contrato de trabalho, para que os mesmos
desempenhem a jornada de trabalho de 12 horas diárias, nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. No
regime de trabalho SDF (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), fica pactuada, estabelecida e legitimada
a jornada de trabalho de 12 (doze) horas;

Parágrafo Terceiro: Fica expressamente acordado pelas partes que o desempenho pelo trabalhador na escala
disposta na cláusula 5a quando em atividades superiores a média de 9,5 dias de trabalho-mês, não acarretará o
pagamento pela empregadora de horas extras, pois tais dias compensam-se em meses que o labor dos
trabalhadores é inferior à média descrita anteriormente.

Parágrafo Quarto: 0 regime SDF não exclui a possibilidade do vigilante vir a cumprir cobertura de outras escalas,
ficando certo que em tal ocorrência merecerá o recebimento das horas assim cumpridas como extras.

Parágrafo Quinto: As partes ficam expressamente acordadas que devido à peculiaridade do presente regime, os
trabalhadores não poderão desempenhar seus descansos semanais remunerados nos domingos, nem usufruir folgas
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nos feriados, sendo que tais descansos serão compensados com as folgas decorrentes da semana, não acarretando,
portanto, pagamento das horas em dobro ou horas extras a 100%.

Parágrafo Sexto: Havendo ponto facultativo, ou aqueles denominados "feriados" ponte, conforme a tradição e
pratica de cada localidade, o empregado merecerá o salário e reflexos proporcionais estabelecidos na cláusula 3 3,
não se considerando tal situação como horas extraordinárias.

Parágrafo Sétimo: No regime de trabalho SDF o direito às férias anuais remuneradas seguirá o determinado
correspondente ao disposto:

I- 14 (quatorze) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 4 (quatro) vezes;

II- 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de 5 (cinco) a 6 (seis) faltas;

III- 06 (seis) dias corridos, quando houver tido até 7 (sete) faltas.

Parágrafo Oitavo: 0 empregado contratado sob o regime SDF que tiver mais de 07 (sete) faltas injustificadas ao
longo do período aquisitivo terá o seu período reduzido à metade.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DEFICIENTE FÍSICO E APRENDIZ

Recomenda-se às empresas, sempre que possível, a contratação de deficientes físicos.

Parágrafo Único: Dada as especificidades da profissão de vigilante, conforme Lei Federal no 7102/83, inclusive
pelo uso de porte de arma e dependente de expressa autorização de seu exercício pelo Departamento da Policia
Federal, entre outras disposições normativas, fixam as categorias que, aos fins das cotas dos portadores de
deficiência e menores aprendizes, serão considerados os empregos concedidos pela empresa no setor administrativo,
excluído assim o operacional.

MAO-DE-OBRA FEMININA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DIREITO DAS MULHERES

As empregadas fica assegurada a igualdade de condições de trabalho, salário e progressão funcional.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO
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CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CTPS

Serão anotados, na Carteira de Trabalho do empregado, a função exercida, o salário contratado e as comissões, se
existentes, bem como o contrato de experiência com a respectiva duração.

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESCISÕES CONTRATUAIS

As rescisões contratuais dos empregados com mais de um ano de serviço, quando lotados em postos de serviços em
raio de até 30 quilômetros da sede do sindicato laboral, deverão ser submetidas à assistência deste.

Faculta-se ás empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados lotados em postos de
serviços em raio de mais de 30km da sede do sindicato laboral) com tempo de serviço superior a um ano.

Em caso de rescisão contratual, o empregador se obriga a efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo
estabelecido em lei.

Parágrafo  primeiro: independentemente das sanções legais, em caso de atraso no pagamento das quantias
liquidas e certas, o empregador ficará obrigado a pagar juros de mora ao empregado à razão de 2% (dois por
cento), por dia de atraso, limitada a 25 (vinte e cinco) dias, não se admitindo juros capitalizados.

Parágrafo segundo: as empresas se obrigam a pagar as despesas efetuadas pelo empregado, em caso de
deslocamento fora da localidade onde presta serviço, quando chamado para o recebimento dos haveres rescisórios.

Parágrafo terceiro: na cessação do contrato de trabalho, todo empregado terá direito à remuneração das férias
proporcionais, correspondentes a 1/12 por mês de serviço, salvo os que tenham sido despedidos por justa causa.

Parágrafo quarto: concedido o pré-aviso, este deverá obrigatoriamente contar: a) sua forma (se indenizado ou
trabalhado); b) a redução da jornada de trabalho, nos termos exigidos pela lei.

Parágrafo quinto: nos casos de rescisão por justa causa, a empresa deverá obrigatoriamente fazer constar, na
comunicação da mesma, a alínea do art. 482, da CLT, invocada, pena de, não o fazendo, não poder alegá-la em
Juizo, presumindo-se injusta a despedida.

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO

0 empregado admitido para jornada legal na função de vigilante, no lugar de outro dispensado sem justa causa, terá
garantido salário igual ao do empregado de menor salário na função, sem considerar vantagens pessoais.
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CLAUSULA TRIGÉSIMA - CERTIFICADO DE FORMAÇÃO

É vedado o exercício da profissão antes da conclusão do respectivo curso, Após, é livre o exercício profissional,
sendo que as respectivas empresas, obrigatoriamente, deverão liberar os certificados de formação de vigilantes após
os devidos registros,

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSFERÊNCIA

As empresas pagarão todas as despesas feitas pelo empregado, inclusive mudança de moveis e transportes de
dependentes, na hipótese de transferencia para outra localidade que exija a mudança de domicilio do empregado,
desde que a transferência ocorra por iniciativa do empregador ou por mútuo entendimento entre as partes.
Parágrafo único: em caso de transferência, o empregado fará jus ao pagamento do adicional de 25% (vinte e
cinco por cento), na forma da lei.

RELAÇÕES DE TRABALHO - CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

VIGÊNCIA DA CLAUSULA: 01/02/2018 a 31/01/2019

As empresas contribuirão, bimestralmente, a partir de março/18, em favor da categoria profissional, com o valor de
R$ 15,00 (quinze reais) por empregado, destinado à formação do fundo de qualificação profissional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 valor a recolher (tomando-se por base o número de empregados da empresa na base
territorial da entidade sindical, conforme CAGED por CNP) do mês anterior ao do pagamento) será quitado até o dia
15 do mês em que devido, na proporção de R$ 3,75 à Federação e R$ 11,25 à entidade sindical da respectiva base.

PARÁGRAFO SEGUNDO — As empresas enviarão à Federação os CAGEDs relativos ao mês anterior ao da
contribuição, cabendo a esta o encaminhamento ao sindicato correspondente ,á base territorial, conforme a
informação do CAGED.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa equivalente no valor não recolhido por empregado, no caso de
descumprimento do previsto na presente cláusula.

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO

\ CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
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A empresa prestadora de serviço ficará desobrigada do pagamento do aviso prévio e indenização adicional (Lei no
6708/79), na hipótese do término do contrato de prestação de serviços, pelo atingimento do seu prazo, quando o
seu empregado, ali lotado, for contratado pela nova empresa prestadora de serviço, no mesmo posto.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Fica garantida a estabilidade provisória nas seguintes situaçks: pré-aposentadoria: para o empregado que,
comprovadamente, contar ou vier a contar com vinte e nove ou trinta e quatro anos de contribuição previdenciaria e
um ano de serviço na empresa, sera garantido o emprego ate a data que completar trinta anos da referida
contribuição para aposentadoria proporcional ou trinta e cinco anos da referida contribuição para aposentadoria
integral. A comprovação deverá ser feita, perante o empregador e por escrito, ate 30 (trinta) dias após o implemento
dos referidos requisitos, sob a pena da insubsistência da cláusula;

JORNADA DE TRABALHO - DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
INTERVALOS PARA DESCANSO

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INTERVALO INTRAJORNADA

A face do contido no art. 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante
ajuste entre empregado e empregador.
Parágrafo Clnico: Quando da indenização da supressão do intervalo aqui tratado devera ser considerado o salário e
o adicional de periculosidade, quando este for pago habitualmente, certo que o intervalo pode ser usufruído no local
de trabalho e deverá assim ser feito quando do trabalho considerado em horário noturno, para preservar a
incolumidade física do trabalhador.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - INÍCIO DO TRABALHO

Ao empregado sem posto fixo de trabalho, o volante ou o coringa, sera considerado como horário de inicio da
jornada de trabalho aquele em que o mesmo tiver de comparecer a central, sede da empresa, ou local por ela
determinado para que ele se apresente.

Parágrafo Único: Os empregadores, alem dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adotar quaisquer
sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remoto e telernatico, que deverão
registrar os horários de inicio e término do trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimentar.
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CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA

Fica facultada as partes a adoção de regime de compensação de jornada, desde que atendidas as condições legais e
as estabelecidas nesta cláusula (ressalvada expressamente a hipótese prevista na cláusula 37a, pois objeto de
tratamento normativo especifico, regulando o regime de 12x36).
I - o horário de compensação, compreendendo horário de inicio, término e intervalo, deverá estar previsto em
acordo individual firmado entre empregado e empresa ou acordo coletivo, neste caso homologado pelo Sindicato dos
empregados;
II - a compensação deverá ocorrer dentro da mesma semana que tiver sido prorrogada a jornada;
III - a jornada diária, para efeito de compensação, poderá ser acrescida de duas horas no máximo, observada a
carga diária normal de 08 horas e semanal de 44 horas;
IV — fica possibilitada adoção da denominada "semana espanhola", que alterna a prestação de 48 horas em uma
semana e 40 horas em outra, mediante ajuste escrito entre empregado e empregador e desde que não se ultrapasse
a jornada diária de 10 horas;
V - em qualquer hipótese adotada, serão garantidos os intervalos constantes dos artigos 66, 67 e 71, da CLT,
somente sendo considerada "folga" o período de 35 (trinta e cinco) horas consecutivas de descanso;
VI — pela presente convenção coletiva de trabalho, e nos estritos termos legais, fica ainda a empresa autorizada a
ajustar com o seu empregado o regime de compensação, previsto no art. 59, da CLT.
VII — considerando a peculiaridade da profissão de vigilante, inclusive quanto ao fardamento e a proibição de seu
uso fora de serviço, estabelecem as partes que não serão descontadas nem computadas como jornada
extraordinária variações de horário no registro de ponto não excedentes de dez minutos, observado o limite diário de
vinte minutos;
VIII — a prorrogação do horário de trabalho, fundada na necessidade de cobertura do vigilante que não comparece
para a rendição, ensejará o pagamento das horas extras, sem que tal hipótese desnature qualquer regime de
compensação de horas estabelecido no presente instrumento;
IX — aos fins do inciso anterior, deverá a empresa comprovar o evento através dos controles de ponto dos
respectivos vigilantes e boletim de ocorrência especifico por eles também assinados, restrito ao mesmo posto de
trabalho.

CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - JORNADA DE 12X36

As entidades sindicais que firmam o presente instrumento, respaldadas pela manifestação.expressa das categorias
por elas legalmente representadas e com apoio no art. 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal, resolvem pactuar o
regime de trabalho de 12x36 horas, mediante as condições seguintes: a) a jornada de trabalho dos vigilantes
armados, desarmados e aos lotados no setor operacional, poderá ser pactuada no regime de 12 horas de trabalho
por 36 horas de descanso; b) o implemento do referido regime de trabalho fica legitimado pelo presente
instrumento, cabendo ao empregado e empregador, de forma direta, ajustarem sua adoção; c) no regime aqui
estabelecido, de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, não sera devido o pagamento de hora extra,
inclusive na semana em que for ultrapassado o limite de 44 horas semanais, à face da compensação; d) em face do
presente instrumento fica estabelecido que, no regime de 12x36 — ainda que cumprido em horário noturno —, a hora
sera considerada normal de 60 (sessenta) minutos, garantido, sempre, o adicional noturno respectivo.

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/20188,CNRJ=81906810000103&CEI= 14/23
Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.68,luizfernando)  pag. 1404 de 1732



02/03/2018 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

Parágrafo Calico: As partes convenentes respaldadas pela manifestação de suas respectivas categorias, e com
apoio no art. 70, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal, deliberam, quanto ao regrado na alit-lea "d", da presente
cláusula, que se submetem à decisão judicial proferida nos autos sob n° TRT-PR-AR-329/2001, já com transito em
julgado.

FÉRIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLAUSULA TRIGÉSIMA NONA - FERIAS

A concessão de ferias sera participada ao empregado, por escrito, com antecedência de trinta dias, mediante recibo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual a cada trabalhador, quando assim exigido pela
legislação.

UNIFORME

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME

Em caso de exigência de uniforme, o custo deste será de responsabilidade do empregador, obrigando-se o
empregado a devolve-lo no estado em que se encontrar, no momento da rescisão do contrato.
Parágrafo  primeiro: cada conjunto de uniforme conterá obrigatoriamente: uma jaqueta, duas camisas e duas
ca Iças.
Parágrafo segunclO: o empregador fornecerá um par de sapatos, ou coturno, or ano, a cada trabalhador
obrigado a usar uniforme.
Parágrafo terceiro: o uniforme deverá ser adequado ao clima, inclusive com adaptação do tecido utilizado.

ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENÇA PROFISSIONAL

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - comuNicAÇÃo DE ACIDENTE DE TRABALHO

As empresas enviarão ao Sindicato dos empregados, conforme base territorial, copias das comunicações de
acidentes de trabalho enviadas ao INSS, ate o 50 dia da emissão da CAT.
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RELAÇÕES SINDICAIS
REPRESENTANTE SINDICAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE QUE PERMANECE NA
EMPRESA

Sem perda do posto de trabalho efetivo, os dirigentes sindicais eleitos serão liberados por até 14 (catorze) dias,
sucessivos ou alternados, a cada período de 12 (doze) meses, sem prejuízo dos seus salários, para que possam
comparecer em assembleias, congressos, cursos e negociações coletivas da categoria, desde que haja comunicação
prévia.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

Fica assegurada a estabilidade provisória de dirigente sindical, para os membros efetivos e suplentes das diretorias
de sindicato profissional, desde que o respectivo sindicato comunique a empresa, dentro de 72 (setenta e duas)
horas, o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, em igual prazo, a sua eleição e posse.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - MENSALIDADES SINDICAIS

As empresas procederão aos descontos, em folha de pagamento, a critério dos Sindicatos de empregados, mediante
autorização escrita do trabalhador, ficando obrigadas a fazer o repasse, para a entidade sindical beneficiada, no
primeiro dia útil após o pagamento do salário.
Parágrafo  primeiro: as empresas encaminharão, mensalmente, para o Sindicato ou associação profissional de
empregado, relação nominal dos associados que tiveram desconto da mensalidade, em folha de pagamento, bem
como dos empregados desligados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do pagamento do salário.
Parágrafo segundo: a empresa que tiver que remeter numerário proveniente de mensalidade à entidade sindical
com base territorial diversa da sua matriz, deverá fazê-lo de forma antecipada, por remessa postal, a fim de que o
valor devido seja recepcionado ate o prazo acima pactuado.
Parágrafo terceiro: fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) do valor devido, no caso da empresa não
observar o prazo de repasse fixado no "caput" da presente cláusula.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Na forma da CLT (artigo 513, letra "e") e para assegurar a unidade jurídica do presente instrumento, retribuir o
empenho e o trabalho sindical para a realização do mesmo, manter as atividades sindicais e cumprir determinação
expressa da categoria, tomada em AGEs, as empresas descontarão dos salários de seus empregados, inclusive
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administrativos, em favor dos Sindicatos convenentes, exceto Curitiba, contribuição assistencial correspondente a
6% (seis por cento) do piso salarial, em duas parcelas iguais, de 3,0% cada uma para as bases territoriais de
Cascavel, Umuarama, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Londrina, Paranaguá, Ponta Grossa e Maringá, sendo a la em
maio e a 2a em agosto de 2018, assegurado o direito de oposição, na forma do precedente 74 do 1ST, sendo o
mesmo exercido de forma individual.
Parágrafo  primeiro: o valor descontado deverá ser recolhido até o primeiro dia posterior a data limite legalmente
prevista para o pagamento do salário mensal que ensejou o desconto aqui tratado.
Parágrafo segundo: as empresas enviarão, no prazo de trinta dias contado do recolhimento, a copia das guias de
recolhimento e relação de empregados que efetuaram a contribuição.
Parágrafo terceiro: sera devida a contribuição pelo admitido após a assinatura do presente instrumento,
ressalvado o direito de oposição com repasse à respectiva entidade sindical ate o 5° dia útil do mês subsequente ao
do desconto, desde que não haja feito a contribuição no emprego anterior.
Parágrafo quarto: considera-se piso salarial do vigilante a soma do salário de R$ 1.677,00 e adicional de
periculosidade de 30% no valor de R$ 503,10, previstos na cláusula 03.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL

As empresas representadas pelo sindicato patronal, associadas ou não, recolherão o valor equivalente a quatro pisos
salariais do vigilante, à conta de contribuição assistencial. 0 valor devera ser recolhido até o 50 dia Ohl de abril/2018,
mediante guias próprias a serem fornecidas pela entidade sindical patronal. Aplica-se o contido no parágrafo 4° da
clausula 45 para efeitos da contribuição aqui especificada.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL

As empresas de Segurança Privada do Estado Parana deverão recolher a Contribuição Confederativa Patronal,
consoante a norma do inciso IV, do artigo 8°, da Constituição Federal e demais legislação aplicável a matéria,
inclusive decisão da assembleia geral da categoria econômica, cujo valor, também determinado em assembleia da
FENAVIST — Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, vinculado ao porte da
empresa de acordo com a quantidade de empregados existentes na empresa em dezembro de 2017, atestado pela
ficha de atualização encaminhada ao DPF, sera: 0 resultado da multiplicação do número de vigilantes por R$ 12,00
(doze reais), sendo que o valor encontrado deverá ser pago em parcelas, com vencimento em 30/07/18, 30/08/18,
30/09/18 e 30/10/18, ou primeiro dia útil subsequente.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

As empresas remeterão ao sindicato patronal, no prazo máximo de 30 dias, após o mês de referência da
contribuição, a cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical — GRCS quitada.

Parágrafo único: 0 Sindicato Patronal encaminhará ao Ministério do Trabalho a relação das empresas que não
comprovaram recolhimento da Contribuição Sindical através do encaminhamento da cópia da guia GRCS, até o 15°
dia ail do mês subsequente ao vencimento.

tht p://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/2018&CNPJ=81906810000103&CEI= 17/23
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DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA NORMAS MAIS VANTAJOSAS

As cláusulas dos contratos individuais de trabalho, quando mais benéficas ao empregado, prevalecerão sobre a
presente convenção coletiva e na interpretação desta ou de legislação vigente. Havendo dúvidas, a decisão a ser
adotada sera a que for mais benéfica ao trabalhador.

MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - MEDIAÇÃO PRIVADA DOS CONFLITOS

Fica instituída a mediação privada dos conflitos individuais e coletivos, que atuará por uma comissão composta por
01 (um) representante do SINDESP e 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores, atuando na
base territorial estadual, para acompanhamento de eventuais conflitos individuais e coletivos entre empresas e seus
empregados, objetivando a sua solução e evitando ajuizamento de ações trabalhistas contra as empresas associadas
ao SINDESP.
Parágrafo  primeiro: quando da homologação da rescisão contratual, o sindicato de trabalhadores conveniente
comunicará possíveis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais
diferenças decorrentes do extinto contrato de trabalho, para regularização dos valores, aplicando-se ao feito o
preceito estabelecido no enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecessárias.
Parágrafo segundo: as Comissões de Conciliação Previa, instituídas pelas partes signatárias da presente
convenção, ficam mantidas, na forma do instrumento lavrado em 16.05.2000 e regularmente depositado e registrado
na DRT-Pr., em 22.05.2000, sob n0 46212.009388/00-01, pelo tempo de vigência da presente CCT. No prazo de 30
dias, as partes fixarão o local, dias e horários de funcionamento, lavrando termo escrito.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COLETIVO

Faculta-se o estabelecimento de SESMT coletivo, implementado por Acordo Coletivo de Trabalho ou diretamente
entre as entidades sindicais em instrumento especifico.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - MULTA E PENALIDADES

Fica estabelecida multa equivalente a meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do prejudicado, pelo
descumprimento de uma das seguintes cláusulas: 03 (três), 04 (quatro), 20 (vinte), 41 (quarenta e um) e 45
(quarenta e cinco), a partir de 10.02.2018. Especificamente para o item 03.3, a multa equivalera a dois pisos

lettp://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/2018&CNPJ=819068100001038,CEI= 18/23
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salariais do vigilante nela tratado. As demais cláusulas, excetuadas aquelas que já tragam multa própria, em caso de
descumprimento, fica instituída a multa no importe de meio piso salarial normativo do vigilante, em favor do
empregado, por descumprimento. Para que tal multa seja exigível se faz necessário que haja comunicação ao
empregador para que este, em 48 horas, improrrogáveis efetue as respectivas regularizações em caso de ainda
estarem vigentes os respectivos contratos de trabalho, possibilitando a regularização.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS

Por ocasião da entrega da RAIS, as empresas enviarão copia ao Sindicato dos empregados. Ainda, a cada três
meses, contados de 10.02.2018, as empresas enviarão copia da comunicação a que se refere o parágrafo único do
art. 1° da Lei 4923/65, relativamente a todos os meses componentes do trimestre, aprazando-se a tanto ate o 50 dia
após o prazo legal aquela entrega. Ante o contido na cláusula 24, do presente instrumento, as empresas também
comunicarão o número de empregados envolvidos no regime SDF.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DIREITO DE AFIXAÇÃO

Ressalvadas as situações mais favoráveis já existentes, as empresas colocarão, em local de fácil acesso aos
trabalhadores, quadro de avisos, para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria, desde que
autorizados pelas empresas.
Parágrafo único: Comprometem-se as partes a divulgar os termos dos mesmos a seus representados, empregados
e empregadores.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CLAUSULAÇÕES ESPECIAIS

As entidades que firmam o presente instrumento comprometem-se, no prazo de 90 dias, contado a partir de
01.02.2018, após discussão com a categoria profissional, a discutir sobre as seguintes questões, objetivando inseri-
las em acordo coletivo de trabalho: a) alteração da redação da cláusula 37 da presente CCT para inclusão da carga
horária de 192 horas mensais; b) inclusão de cláusula prevendo a concessão de férias em dois períodos em casos
excepcionais na forma da lei; c) redução da multa por despedida imotivada do FGTS, nos casos de perda do contrato
pelo empregador, sendo o trabalhador transferido mantido por outra empresa, no mesmo posto de serviço, com
garantia de emprego por no mínimo 90 dias; d) obrigação patronal de arcar com a sua cota-parte no "convênio
saúde", tratado na cláusula 15, independentemente da vinculação do seu trabalhador; e) estabelecimento do regime
especial de trabalho de 5a a sábado e feriados em estabelecimento noturnos, nos moldes do já preexistente regime
SDF; f) trabalho intermitente referido na Lei no 13.467/17 e Medida Provisória no 808/17.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PLANILHA DE CUSTOS

0 Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do
Paraná, conforme Portaria no 37/2004, publicada no DOU. de 11.05.2004, mantem a Camara Técnica de Regulação
dos Serviços Terceirizaveis, que disponibiliza a planilha de custos mínimos legais, observando inclusive as obrigações
decorrentes das convenções coletivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de segurança privada no

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/20188,CNPJ=81906810000103&CEI=\'''•:, 19/23
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Estado do Parana. Assim, todas e quaisquer contratações de serviços de segurança, sejam públicas ou privadas,
deverão observar a metodologia e os custos mínimos legais fixados pelo árgão referido na Portaria 37/2004 do
Ministério do Trabalho e Emprego.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CERTIDAO DE REGULARIDADE

As empresas deverão, obrigatoriamente, apresentar em procedimentos licitatórios, promovidos pela administração
pública, e contratações privadas, certidões de regularidade, expedidas pelo sindicato patronal e sindicato laboral,
conforme base territorial.
Parágrafo único: para a obtenção das certidões, a empresa deverá comprovar, com antecedência e no ato do seu
requerimento, sua regularidade no que tange as contribuições sindicais, cabendo as entidades sindicais a expedição
do documento em até 48 horas do protocolo.

CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REVOGAÇÃO

A face da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica revogado o instrumento registrado no MTE em 15/02/2017
sob no 46212.002116/2017-45.

JOAO SOARES
PRESIDENTE

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMERCIO E
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DO ESTADO DO PARANA

JOAO SOARES
PRESIDENTE

SINDICATO EMPREG EMPRESAS SEG VIGILANCIA, TRANS VALORES SEG PESSOAL ORGANICA ESC ARMADA AG
TATICO E MONIT CURSO FORM ESP VIGI E SIMIL DE CURITIBA E RE

JOSE CARLOS ANTUNES FERREIRA
PRESIDENTE

SINDICADO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, TRANSPORTE DE VALORES,
SEGURANCA ORGÂNICA E ESCOLTA ARMADA DE CASCAVEL E REGIAO

'+g-) http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR008160/2018&CNPJ=81906810000103&CEI= 20/23
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JOSE NILSON RIBEIRO

PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMP DE EMP DE SEGURANCA E VIG DE P GROSSA

ADALBERTO ALVES PEREIRA
PRESIDENTE

SIND. DOS EMP. EM EMP. DE SEG. VIGI. TRANS DE VLOR, SEG. ORO, ESC. ARMADA, VIG. MONIT. E SIMILARES DE
UMR E REGIAO

JOSE MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

SIND DOS EMPR DE EMP DE SEGURANCA E VIGILANCIA DE MGA

EDSON DAVID COELHO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS VIGILANTES DE PARANAGUA-PARANA

CARLOS ALBERTO DE SOUZA RAMOS
PRESIDENTE

SINDSFOZ - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA E SEGURANCA
ORGÂNICA DE FOZ DO IGUACU

ALAOR DE JESUS MACHADO DOS SANTOS
PRESIDENTE

SINO EMPREGADOS. EM EMP DE SEGURANCA E VIGIL DE P BRANCO

ORLANDO LUIZ DE FREITAS
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANCA, VIGILANCIA, SERVICOS ORGANICOS DE
SEGURANCA E SIMILARES DE LONDRINA E REGIAO

ALFREDO VIEIRA IBIAPINA NETO
PRESIDENTE
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Anexo  (PDF)

Anexo (ED1).

Anexo  (PDF)

Anexo  (PD F)

Anexo  (PD F)

Anexo (PD F)

Anexo  (PDF)

Mediador - Extrato Convenção Coletiva

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DO PARANA

ANEXOS
ANEXO I - ATA FETRAVISPP E CURITIBA

ANEXO II- ATA CASCAVEL

ANEXO III - ATA PONTA GROSSA

ANEXO IV - ATA UMUARAMA

ANEXO V - ATA MARINGA

ANEXO VI- ATA PARANAGUÁ

ANEXO VII- ATA FOZ DO IGUAÇU

v37http://www3.mte.gov.brisistemas/mediador/ResumoiResumoVisualizar?NrSolicitacao.MR008160/20188,CNPJ=81906810000103&CE1=
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ANEXO VIII - ATA PATO BRANCO

Anexo  (PDF)

ANEXO IX - ATA LONDRINA

Anexo  (PPE)

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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PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA

CNPJ: 77.998.912/0001-29
ENDEREÇO: RUA FERNANDO AMARO, 868 - ALTO DA XV / UF: PARANA / CEP: 80045-230

TELEFONE: (41) 3264-6633
E-MAIL: COMERC1AL2@MASTERCDN.COM.BR

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
DE MESES

PREÇO MENSAL PREÇO GLOBAL ANUAL

1
Vigilância -8 horas/dia. das 8h is 12h
e das 14h is 18h, de segunda a sexta-

feira.
12 R$ 15.180.48 RS 182.165.76

1 Vigilância -8 horas/dia, das 11:30 as
20h, de segunda a sexta-feira.

12 RS 15.180.48 RS 182.165.76

3
Vigilância-- 12 horas diurnas, das 8 as
20h, de segunda a doming°, em tumos

de 12x36 horas.
12 RS 9.866.48 RS 118 397.76

4
Vigilância - 12 horas noturnas, das 20h
as 8h, de segunda a domingo, em turnos

de 12x36 horas.
12 R$ 10.672,56 R$ 128.070.72

Totalizador RS 50.900,00 RS 610.80(1,00

DAS DECLARAÇOES
a) em caso de divergência dos preys apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos;
b) o prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias;

c) nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preys, conforme anexo deste Edital; e

d) os itens 17 e 18 da tabela de Insumos Diversos (Anexo a Planilha de Custos) são classificados como componentes do preço que consistam em
custos não renováveis
e) foi utilizado como referencia salarial para a elaboração das propostas de preys e composição da planilha de custos e formação de preys a
Convenção Coletiva do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos de Segurança e Similares de
Londrina e Região. registrada no Ministério do Trabalho e Emprego MTE sob o n° PR000491/2018 (Processo n°. 46212.002787/2018-97)
r) aceitamos as condições apresentadas no Edital do Pregão 01/2016 da Camara Municipal de Londrina (Processo n° 62/2018) 

INSCRIÇÂO ESTADUAL N° ISENTA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°: 238585-1
BANCO DO BRASIL -0001
AGÊNCIA: 3404-5
CONTA CORRENTE N°: 4969-7

Curitiba. 12 de março de 2019

ID1OcG HENRI

‘1

CERA MARTINS
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UNIFORMES Qtde/ano
Custo Master Valor

Vigilância
Total Anual Vida (Ail (meses)

VALOR
TOTAL

MENSAL

1 Calça 4 R$ 35,90 R$ 143,60 12 R$ 11,97

2 Camisa 4 R$ 35,90 R$ 143,60 12 R$ 11,97

3 Japona 2 R$ 75,00 R$ 150,00 12 R$ 12,50

4 Boné 2 R$ 9,75 R$ 19,50 12 R$ 1,63

5 Sapato 2 R$ 40,00 R$ 80,00 12 R$ 6,67
TOTAL MENSAL 536,70 R$ 44,73

MATERIAIS Qtde/Ano
Custo por
Unidade

QtdexPrego Vida útil (meses)

VALOR
MENSAL

(preco/depreci
ação)

9 Capa de chuva 2 R$ 12,00 R$ 24,00 12 R$ 2,00

10 Cinto NYLON 2 R$ 5,00 R$ 10,00 12 R$ 0,83

11 Crachá 2 R$ 2,00 R$ 4,00 12 R$ 0,33

12 Cassetete madeira/borracha 1 R$ 16,80 R$ 16,80 24 R$ 0,70

13 Laterna LED Recarregável (bateria) 1 R$ 22,00 R$ 22,00 24 R$ 0,92

14 Livro de Ocorrências 2 R$ 4,90 R$ 9,80 12 R$ 0,82

15 Apito com cordão 1 R$ 5,20 R$ 5,20 24 R$ 0,22

16 Porta Cassetete 1 R$ 4,80 R$ 4,80 24 R$ 0,20

TOTAL MENSAL - 44H R$ 6,02
TOTAL MENSAL - 12X36 R$ 4,04

EQUIPAMENTOS Qtde/Ano
Custo por
Unidade

QtdexPrego Vida OW (meses)

VALOR
MENSAL

(prego/depreci
ação)

17 RADIO COMUNICADOR 1 R$ 77,89 R$ 77,89 12 R$ 6,49

18 RADIO COMUNICADOR 2 R$ 77,89 R$ 155,79 12 R$ 1,30
TOTAL MENSAL - 44H R$ 7,79

TOTAL MENSAL - 12X36 R$ 2,92

OBS: Os itens 17 e 18 são classificados como componentes do prego que consistam em custos não renováveis

o?J.
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇA0 DE PREÇOS

N° Processo: 62/2018
Licitação n° 1/2019
Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 as 09:15 H

DISCRIMINAÇA0 DOS SERVIÇOS
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 as 09.15 H
B Municipio/UF Londrina / PR
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
E N° de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇA0 DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h as
8h, de segunda a domingo, em turnos de

12x36 horas.
POSTO 1

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUCAO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇA0 DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas)
Vigilância — 12 horas

noturnas, das 20h as 8h, de
segunda a domingo, em

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 5173-30
3 Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
4 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 Carga horária (Escala) 12X36
7 Quantidade de pessoas no posto 1

A

C

E

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % Qtde Valor (R$)

Salário-Base 0% 1 1.677,00

Adicional de Periculosidade 30% 1 503,10

Adicional de Insalubridade 0% 0 0,00
Adicional Noturno 0,12% 105 207,90
Adicional de Hora Noturna Reduzida 0% 0 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 2.388,00

MODULO 2- ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
Submódulo 2.1 - 130 SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS

2.1 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 0/0 VALOR (R$)

A 130 Salário
Adicional de Férias

8,33%
2,78%

SUBTOTAL 11,11%

199
66,33

265,33

C Incidência do Submódulo 2.2 4,06%
96,90

TOTAL 15,17% 362,23

Submódulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)
A INSS 20,0% 477,60
B SALÁRIO EDUCAÇA0 2,50% 59,70
C SAT (FAP = 0,9063) 2,72% 64.93
D SESC ou SESI 1,50% 35,82
E SENAI - SENAC 1,00% 23,88
F SEBRAE 0,60% 14,33
G INCRA 0,20% 4,78
H FGTS 8,00% 191.04

TOTAL 36,52% 872,08
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Submódulo 2.3 - BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS
2.3 BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS VR° (R$) QTDE VALOR (R$)
A Transporte 4,25 30 26,88
B Auxilio-Refeição/Alimentação 28,40 15 340,80
C Assistência Médica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32 1 86,32
D Auxilio Creche 0,50 1 0,50
E Fundo de Formação Profissional 7,50 1 7,50
F Seguro de vida em grupo / Auxilio Funeral 9,29 1 9,29

TOTAL 471,29

2
2.1
2.2
2.3

)UADRO-RESUMO DO MODULO 2- ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
ENCARGOS E BEN EFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS VALOR (R$)

13° Salário, Férias e Adicional de Férias 362,23
GPS, FGTS e outras contribuições 872,08
Benefícios Mensais e Diários 471,29

TOTAL 1.705,60

MODULO 3- PROVISAO PARA RESCISAO
3 PROVISAO PARA RESCISAO Yo VALOR (R$)

A
._

Aviso Prévio Indenizado 0,21% 4,98

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,48
C Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44% 10,41

D Aviso Prévio Trabalhado 1,36% 32,50

E
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

0,50 °A 11 , 94

F Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 3,92% 93,71
TOTAL 6,45% 154,02

MODULO 4- CUSTO DE REPOSIÇA0 DO PROFISSIONAL AUSENTE
Subrnódulo 4.1 - AUSENCIAS LEGAIS

4.1 SUBSTITUTO DE AUSÈNCIAS LEGAIS % VALOR (R$)

A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 199
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 1,10% 26.17
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,21% 4.91
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,14% 3,27
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,03% 0,66
E Substituto na cobertura de Ausência por doença 1,11% 26,51
F Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 0,69% 16,48

SUBTOTAL 11,60% 277
G Incidência do Submódulo 2.2 4,24% 101,16

TOTAL 15,84% 378,16

4.2
Subrnódulo 4.2 - INTRAJORNADA

SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA Qtde VALOR (R$)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 15 111,48

SUBTOTAL 111,48

QUADRO-RESUMO DO MODULO 4- CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4 CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

4.1
4.2

Ausências Legais
Intrajornada

378,16
111,48

TOTAL 489,64

MODULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
5 INSUMOS DIVERSOS Vr° (RS) Qtde VALOR (R$)
A Uniformes 44,73 1 44.73

Materiais 4,04 1 4,04
C Equipamentos 2,92 1 2,92

-77-ji. 119
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TOTAL! 51,69

A

C

MODULO 6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%)

1,80%
VALOR (R$)

Custos Indiretos 86,2
Lucro 2,22% 106,27

SOMA 4,02% 192,47
SUBTOTAL 4.981,42

Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.336,28
Tributos 6,65% 354.86
Cl. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 194,77
0.2. Tributos Estaduais 0% 0,00
C.3.Tributos Municipais (ISS) 3,00% 160,09

TOTAL 10,67% 547,33

2 QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇA0 CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO)

A I Módulo 1 - Com oosicão da Remunera ao

C

VALOR (R$)
2.388,00

Modulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.705,60
Modulo 3 - Provisão para Rescisão 154,02
Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 489,64
Modulo 5 - Insumos Diversos 51,69

Subtotal (A+B+C+D+E) 4.788,95
Modulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 547,33

Valor Total por Empregado 5.336,28

3 - QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

TIPO DE
SERVIÇO

(A)

VALOR PROPOSTO POR
EM PREGADO (B) R$

QTDE
EMPREGADOS POR

POSTO (C)

VR° PROPOSTO POR
POSTO (D) = (BxC)

R$

QTDE DE
POSTOS

(E)

VR° TOTAL DO
SERVIÇO (F) = (DxE)

R$

Vigilância —
12 horas

noturnas. das
20h as 8h, de

segunda a
domingo, em

turnos de
12x36 horas.

5.336,28 2 10.672,56 1 10.672,56

Valor Mensal dos Serviços (I + II + N) 10.672,56
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇA0 DE PREÇOS

N° Processo: 62/2018
Licitação n° 1/2019
Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 as 09:15 H

DISCRIMINAÇA0 DOS SERVIÇOS
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 as 09:15 H
B Municipio/UF Londrina / PR
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
E N° de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇA0 DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância — 12 horas diurnas, das 8 as
20h, de segunda a domingo, em turnos de

12x36 horas.
POSTO 1

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUCAO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇA0 DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Vigilância — 12 horas diurnas,
das 8 as 20h, de segunda a

domingo, em turnos de 12x36

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0) 5173-30
3 Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
4 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 Carga horária (Escala) 12X36
7 Quantidade de pessoas no posto 1

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO °(, Qtde Valor (R$)

A Salário-Base 0% 1 1.677.00

B Adicional de Periculosidade 30% 1 503,10

C Adicional de Insalubridade 0% 0 0,00
D Adicional Noturno 0% 0 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0% 0 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 2.180,10

MODULO 2- ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS

2.1

Submódulo 2.1 - 13° SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS

13° SALARIO E ADICIONAL DE FÉRIAS VALOR (R$)

A 13° Salário 8,33% 181,68
Adicional de Férias 2,78%

SUBTOTAL 11,11%
60,56

242,24

C Incidência do Submódulo 2.2 4,06%
88,46

TOTAL 15,17% 330,70

Submódulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições ok VALOR (R$)
A INSS 20,0% 436,02
B SALARIO EDUCAÇÃO 2,50% 54,50
C SAT (FAP = 0,9063) 2,72% 59.27
D SESC ou SESI 1,50% 32.70
E SENAI -SENAC 1,00% 21,80
F SEBRAE 0,60% 13,08
G INCRA 0,20% 4,36
H FGTS 8,00% / 174,41

TOTAL 36,52% 7,..--1-96,14
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2,3
A

C

E

Submódulo 2.3 - BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS
BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS VR° (R$) QTDE VALOR (R$)

Transporte 4,25 30 26,88
Auxilio-Refeição/Alimentação 28,40 15 340,80
Assistência Médica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32 1 86,32
Auxilio Creche 0,50 1 0,50
Fundo de Formação Profissional 7,50 1 7,50
Seguro de vida em grupo / Auxilio Funeral 9,29 1 9,29

TOTAL 471,29

QUADRO-RESUMO DO MODULO 2- ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
2 ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS VALOR (R$)

2.1 13° Salário, Ferias e Adicional de Férias 330,70
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 796,14
2.3 Benefícios Mensais e Diários 471,29

TOTAL 1.598,13

MODULO 3- PROVISAO PARA RESCISAO
3 PROVISAO PARA RESCISAO °A) VALOR (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,21% 4,54

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,44
C Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44% 9,51
D Aviso Prévio Trabalhado 1,36% 29,67

E
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

0,50% 10,90

F Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 3,92% 85,55
TOTAL 6,45% 140,61

MODULO 4- CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - AUSENCIAS LEGAIS

4.1 SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS cy, VALOR (R$)

A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 1,10% 23,89
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,21% 4,48
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,14% 2,99
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,03% 0,61
E Substituto na cobertura de Ausência por doença 1,11% 24,2
F Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 0,69% 15,04

SUBTOTAL 11,60% 252,89
G Incidência do SubmOdulo 2.2 4,24% 92,35

TOTAL 15,84% 345,24

Submódulo 4.2 - INTRAJORNADA
4.2 SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA Qtde J VALOR (R$)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 15 111,48

SUBTOTAL 111,48

QUADRO-RESUMO DO MODULO 4- CUSTO DE REPOSIÇAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4 CUSTO DE REPOSIÇA0 DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

4.1
4.2

Ausências Legais
Intrajornada

TOTAL

345,24
111,48
456,72

MODULO 5- INSUMOS DIVERSOS
5 INSUMOS DIVERSOS Vr° (RS) Qtde
A Uniformes 44,73 1

Materiais 4,04 1
C Equipamentos 2,92 1

VALOR (R$)
44,73

4,04
2,9
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TOTAL1 51,69

A

C

MODULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (°/0)

1,80%
VALOR (R$)

Custos Indiretos 79,69
Lucro 2,22% 98,24

SOMA 4,02% 177,93
SUBTOTAL 4.605,18

Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 4.933,24
Tributos 6,65% 328,06
Cl. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 180,06
C 2. Tributos Estaduais 0% 0,00
C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 148,00

TOTAL 10,67% 505,99

2 - QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAO DE OBRA VINCULADA A EXECKAO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$)

A Módulo1 - Com osi ão da Remuneração

C

2 180,10
Modulo 2- Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.598 13
Modulo 3 - Provisão para Rescisão 140,61
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 456,72
Modulo 5 - Insumos Diversos 51,69

Subtotal (A+B+C+D+E) 4.427,25
Modulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 505,99

Valor Total por Empregado 4.933,24

3- QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

TIPO DE
SERVIÇO

(A)

VALOR PROPOSTO POR
EMPREGADO (B) R$

QTDE
EMPREGADOS POR

POSTO (C)

VR° PROPOSTO POR
POSTO (D) = (BxC)

R$

QTDE DE
POSTOS

(E)

VR° TOTAL DO
SERVIÇO (F) = (DxE)

R$

Vigilãncia —
12 horas

diurnas, das
8 ás 20h. de
segunda a

domingo, em
turnos de

12x36 horas.

4.933,24 2 9.866,48 1 9.866,48

Valor Mensal dos Serviços (I + II + N) 9.866,48
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇA0 DE PREÇOS

N° Processo: 62/2018
Licitação n° 1/2019
Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 ás 09:15 H

DISCRIMINAÇA0 DOS SERVIÇOS
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 às 09:15 H
B Municipio/UF Londrina / PR
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
E N° de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇA0 DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância — 8 horas/dia, das 11:30 ás 20h,
de segunda a sexta-feira.

POSTO 1

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇAO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇA0 DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Vigilância — 8 horas/dia, das
11 30 as 20h. de segunda a

sexta-feira

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0) 5173-30
3 Salário normativo da categoria profissional 1.677,00
4 Categoria profissional (vinculada á execução contratual) Vigilante
5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 Carga horária (Escala) 44 horas
7 Quantidade de pessoas no posto 3

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % Qtde Valor (R$)

A Salário-Base 0% 1 1.677,00

B Adicional de Periculosidade 30% 1 503,10

C Adicional de Insalubridade 0% 0 0,00
D Adicional Noturno 0% 0 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0% 0 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÂO 2.180,10

MODULO 2- ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS

2.1

A

Submódulo 2.1 - 13° SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS

13° SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS

13° Salário

% VALOR (R$)

8,33% 181,68
Adicional de Ferias 2,78% 60,56

SUBTOTAL 11,11% 242,24

C Incidência do Submódulo 2.2 4,06%
88,46

TOTAL 15,17% 330,70

Submódulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições °A VALOR (R$)
A INSS 20,0% 436,02
B SALARIO EDUCAÇA0 2,50% 54,50
C SAT (FAP = 0,9063) 2,72% 59,27
D SESC ou SESI 1,50% 32,70
E SENAI - SENAC 1,00% 21,80
F SEBRAE 0,60% 13.08
G INCRA 0,20% 4,36
H FGTS 8,00% 174,41

TOTAL 36,52% , 796,14

cft
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Submódulo 2.3 - BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS
2.3 BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS VR° (R$) QTDE VALOR (R$)
A Transporte 4,25 44 86,38
B Auxilio-Refeição/Alimentação 28,40 22 499,84
C Assistência Médica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32 1 86,32
D Auxilio Creche 0,50 1 0,50
E Fundo de Formação Profissional 7,50 1 7,50
F Seguro de vida em grupo / Auxilio Funeral 9,29 1 9,29

TOTAL 689,83

2 
2.1
2.2
2.3

)UADRO-RESUMO DO MODULO 2- ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS VALOR (R$)

13° Salário, Férias e Adicional de Férias 330,70
GPS, FGTS e outras contribuições 796,14
Benefícios Mensais e Diários 689,83

TOTAL 1.816,67

MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISÃO
3 PROVISAO PARA RESCISAO % VALOR (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,21% 4,54

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,44
C Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44% 9,51
D Aviso Prévio Trabalhado 1,36% 29,67

E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado 0,50% 10,90

F Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 3,92% 85,55
TOTAL 6,45% 140,61

MODULO 4- CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - AUSENCIAS LEGAIS

4.1 SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS % VALOR (R$)

A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 1,10% 23,89
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,21% 4,48
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,14% 2,99
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,03% 0,61
E Substituto na cobertura de Ausência por doença 1,11% 24,2
F Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 0,69% 15,04

SUBTOTAL 11,60% 252,89
G Incidência do Submódulo 2.2 4,24% 92,35

TOTAL 15,84% 345,24

Submódulo 4.2 - INTRAJORNADA
4.2 SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA Qtde VALOR (R$)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação O 0,00

SUBTOTAL 0,00

QUADRO-RESUMO DO MODULO 4- CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4 CUSTO DE REPOSIÇA0 DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

4.1
4.2

Ausências Legais
Intrajornada

TOTAL

345,24
0,00

345,24

MODULO 5- INSUMOS DIVERSOS
5 INSUMOS DIVERSOS Vr° (RS) Qtde VALOR (R$)
A Uniformes 44,73 1 44,73
B Materiais 6,02 1 6,02
C Equipamentos 7,79 1 7,7,f
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TOTAL! 58,531

MODULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 1 PERCENTUAL (%) ! VALOR (R$)
A IflIISthS Indirptos 1,80% 81,74

C

Lucro 2,22% 100,77
SOMA 4,02% 182,51

SUBTOTAL 4.723,66
Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.060,16
Tributos 6,65% 336,50
Cl. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 184,70
C.2. Tributos Estaduais 0% 0,00
C.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 151,80

TOTAL 10,67% 519,01

2- QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAO DE OBRA VINCULADA A EXECKAO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO)

A iMórlulo 1 - Comoosicão da R m nera ao

C

VALOR (R$)
2.180,10

Modulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.816,67
Modulo 3 - Provisão para Rescisão 140,61
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 345,24
Modulo 5 - Insumos Diversos 58,53

Subtotal (A+B+C+D+E) 4.541,15
Módulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro 519,01

Valor Total por Empregado 5.060,16

3- QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

TIPO DE
SERVIÇO

(A)

VALOR PROPOSTO POR
EMPREGADO (B) R$

QTDE
EMPREGADOS POR

POSTO (C)

VR° PROPOSTO POR
POSTO (D) = (BxC)

R$

QTDE DE
POSTOS

(E)

VR° TOTAL DO
SERVIÇO (F) = (DxE)

R$

Vigilância —8
horas/dia,

das 11:30 as
20h, de

segunda a
sexta-feira.

5.060,16 3 15.180,48 1 15.180,48

Valor Mensal dos Serviços (I + II + N) 15.180,48
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇA0 DE PREÇOS

N° Processo: 62/2018
Licitação n° 1/2019
Dia/Mês/Ano/Hora 16/01/2019 às 09:15 H

DISCRIMINAÇA0 DOS SERVIÇOS
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 16/01/2019 as 09.15 H
B Municipio/UF Londrina / PR
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 01/02/2018
E N° de meses de execução contratual 12

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE A CONTRATAR (Total)

Vigilância —8 horas/dia, das 8h as 12h e
das 14h as 18h, de segunda a sexta-feira.

POSTO 1

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇA0 CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇA0 DOS CUSTOS REFERENTES A MAO-DE-OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Vigilância —8 horas/dia, das
8h as 12h e das 14h as 18h,

de segunda a sexta-feira

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CB0) 5173-30
3 Salbrio normativo da categoria profissional 1.677,00
4 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) Vigilante
5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01/02/2018
6 Carga horária (Escala) 44 horas
7 Quantidade de pessoas no posto 3

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % Qtde Valor (R$)

A Salário-Base 0% 1 1.677.00

B Adicional de Periculosidade 30% 1 503,10

C Adicional de Insalubridade 0% 0 0,00
D Adicional Noturno 0% 0 0,00
E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0% 0 0,00

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 2.180,10

MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
Submócfulo 2.1 - 13° SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS

2.1 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS % VALOR (R$)

A 13° Salário 8,33% 181,68
Adicional de Férias 2,78% 60,56

SUBTOTAL 11,11% 242,24

C Incidência do Submodulo 2.2 4,06%
88,46

TOTAL 15,17% ,7

Submodulo 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Yo VALOR (R$)
A INSS 20,0% 436,02
B SALARIO EDUCAÇA0 2,50% 54,50
C SAT (FAP = 0,9063) 2,72% 59,27/
D SESC ou SESI 1,50% 32,74-
E SENAI -SENAC 1,00% 21,80
F SEBRAE 0,60% 13,08
G INCRA 0,20% 4,36
H FGTS 8,00% 174,41

TOTAL 36,52% 796,14.,
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Submódulo 2.3 - BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2.3 BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS VR° (R$)

_
QTDE VALOR (R$)

A Transporte 4,25 44 86,38
B Auxilio-Refeição/Alimentação 28,40 22 499,84
C Assistência Médica e Familiar (Plano de Saúde) 86,32 1 86,32
D Auxilio Creche 0,50 1 0,50
E Fundo de Formação Profissional 7,50 1 7,50
F Seguro de vida em grupo / Auxilio Funeral 9,29 1 9,29

TOTAL 689,83

2
2.1
2.2
2.3

)UADRO-RESUMO DO MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS VALOR (R$)

130 Salário, Ferias e Adicional de Férias 330,70
GPS, FGTS e outras contribuições 796,14
Benefícios Mensais e Diários 689,83

TOTAL 1.816,67

MODULO 3- PROVISAO PARA RESCISAO
3 PROVISA0 PARA RESCISAO °A) VALOR (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,21% 4,54

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,02% 0,44
C Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,44% 9,51
D Aviso Prévio Trabalhado 1,36% 29,67

E
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado

0,50% 10,90

F Multa FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 3,92% 85,55
TOTAL 6,45% 140,61

MODULO 4- CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE ,
Submódulo 4.1 - AUSENCIAS LEGAIS

4.1 SUBSTITUTO DE AUSÊNCIAS LEGAIS % VALOR (R$)

A Substituto na cobertura de Ferias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 1,10% 23,89
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,21% 4,48
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,14% 2,99
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,03% 0,61
E Substituto na cobertura de Ausência por doença 1,11% 24,2
F Substituto na cobertura de Ausência para Treinamentos e Reciclagem 0,69% 15,04

SUBTOTAL 11,60% 252,89
G Incidência do Submódulo 2.2 4,24% 92,35

TOTAL 15,84% 345,24

Submódulo 4.2 - INTRAJORNADA
4.2 SUBSTITUTO DE INTRAJORNADA Qtde VALOR (R$)

A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação o 0,00

SUBTOTAL 0,00

QUADRO-RESUMO DO MODULO 4- CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4 CUSTO DE REPOSIÇAO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$)

4.1
4.2

Ausências Legais
Intrajornada

TOTAL

345,24
0,00

345,

MODULO 5- INSUMOS DIVERSOS
5 INSUMOS DIVERSOS Vr° (RS) Qtde VALOR (R$)
A Uniformes 44,73 1 44,73

Materiais 6,02 1 6,02
C Equipamentos 7,79 1 7,79
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TOTAL! 58,531

MODULO 6- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
A

C

diretos1, 80%
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO PERCENTUAL (%) VALOR (R$)

81,74
Lucro 2,22% 100,77

SOMA 4,02% 182,51
SUBTOTAL 4.723,66

Base de Cálculo Tributos (Subtotal/(1-0,0865) 5.060,16
Tributos 6,65% 336,50
0.1. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% 184,70
0.2. Tributos Estaduais 0% 0,00
0.3. Tributos Municipais (ISS) 3,00% 151,80

TOTAL 10,67% 519,01

2- QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇA0 CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (R$)

A IMódulo 1 - Comoosicão da R munera ao

C

2 180 10
Modulo 2- Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.816,67
Modulo 3 - Provisão para Rescisão 140,61
Modulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 345,24
Modulo 5 - lnsumos Diversos 58,53

Subtotal (A+B+C+D+E) 4.541,15
Modulo 6- Custos Indiretos, Tributos e Lucro 519,01

Valor Total por Empregado 5.060,16

3- QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

TIPO DE
SERVIÇO

(A)

VALOR PROPOSTO POR
EMPREGADO (B) R$

QTDE
EMPREGADOS POR

POSTO (C)

VR° PROPOSTO POR
POSTO (D) = (BxC)

R$

QTDE DE
POSTOS

(E)

VR° TOTAL DO
SERVIÇO (F) = (DxE)

R$

Vigilância — 8
horas/dia,
das 8h as
12h e das

14h as 18h,
de segunda a

sexta-feira.

5.060,16 3 15.180,48 1 15.180,48

,
Valor Mensal dos Serviços (I + II + N) 15.180,48
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3. QUADRO-RESI NIO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de
Serviço

Vigilância— 8 horas/dia, das 8h as 12h e das
14h As 18h, de segunda a sexta-feira.

II Vigilância — 8 horas/dia, das 11:30 as 20h,
de segunda a sexta-feira.

Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto
,por Empregado Empregados por Posto

5.060,16

5.060,16 3

Vigilância—Ill  12 horas diurnas, das 8 as 20h,
de segunda a domingo, em turnos de 12x36

IV Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h As
8h. de segunda a domingo, em turnos de
I2x36 horas.

4.933,24

15.180,48

15.180,48

9.866,48

5.336,28 2 10.672,56

()tde. De
Postos

(E)

1

1

Valor Total
do Serviço
(F) = (D x El

15.180.48

15.180,48

9.866.48

10.672.56
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NOTAS EXPLICATIVAS

Conforme análise das Planilhas de Custos da empresa Master Vigilância Especializada

SS LTDA realizado pelo setor financeiro da Camara Municipal de Londrina (referência CI N°

047/2019-FIN), realizaremos as notas explicativas para cada caso;

No que tange as incidências do Módulo 3 — Provisão para Rescisão, cabe salientar que

a memória de cálculo para resultar nas alíquotas propostas foram as seguintes:

1. Aviso Prévio Indenizado = (1/12)*0,025

Explicação: Conforme resultado de estatísticas da empresa, na qual aponta uma

incidência de 2,5% de Aviso Prévio Indenizado nas rescisões de trabalho.

2. Aviso Prévio Trabalhado = (1/30*7)/12*0,7

Explicação: Conforme resultado de estatísticas da empresa, na qual aponta uma

incidência de 70% de Aviso Prévio Trabalhado nas rescisões de trabalho.

3. 0 restante dos 27,5% refere-se a estatísticas da empresar referente a dispensas

por justa causa e/ou pedidos de demissão o qual não oneram o contrato e são suprimidos

da planilha.

No que tange a memória de cálculo do Módulo 4— Custo de Reposição de Profissional

Ausente, cabe apresentar as estatísticas de cada caso, conforme tabela abaixo:

Substituto na cobertura de Férias

Considerando que em um contrato de 12 meses
o empregado tem 1 mês de férias após ter
trabalhado 12 meses, a provisão mensal
corresponde a: 1/12 = 8,33%.

Substituto na cobertura de Ausências
Legais

Considerada a média de 4 faltas legais ao ano
para cada empregado (art. 473 da CLT): (4 ±
365) = 1,10%.

Substituto na cobertura de Licença
Paternidade ,

Considerando que 15% do quadro total de
funcionários se tornem pais no período de 1
ano, com direito a 5 dias de licença: [(5 ± 360)
x 0,15] = 0,21%.

Substituto na cobertura de Ausência
por acidente de trabalho

Considerando a média de 0,5 dias de
afastamento por acidente de trabalho no
período de 1 ano, pagos pela empresa: [(0,5 -÷-
365) = 0,14%

Substituto na cobertura de
Afastamento Maternidade

Considerando que 1% do quadro total de
funcionárias se tornem mães no período de 1
ano, corn direito a 120 dias de licença: [(1/12)
x 0,01 x (4/12)] = 0,03%.

Substituto na cobertura de Ausência
por doença

Considerada a média de 4,04 dias de faltas ao
ano por motivo de doença para cada
empregado: (4,04 ÷ 365) = 1,11%. /

Master Vigilância Especializada SS LTDA
41 3264.6633 I www.mastercdn.com.br
Matriz: Rua Fernando Amaro, 868. Alto da XV. Cep: 80045-230 - Curitiba/PR - CN RI: 77.998.912/0001-29
Filial: Rua Indaiat, 444. Saguaçu. Cep: 89221-400 - Joinvitte/SC - CNP): 77.998.912/0008-03
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Substituto na cobertura de Ausência
para Treinamentos e Reciclagem

Considerada a média de 5 dias de faltas ao ano
por motivo de treinamento ou reciclagem
obrigatórias a cada 2 anos: (5 720) = 0,0069
= 0,69%. 

Por fim, no que tange a memória de cálculo das planilhas de insumos referente a

diferenciação dos posto de vigilância 8hs/dia e 12 hs, cabe a nossa empresa informar que:

1. Os itens da tabela de materiais e equipamentos para o posto de vigilância 8hs/dia

foi calculado somando-se todos os itens no posto, sendo individual para cada

vigilante, exceto o item 18 da tabela de equipamentos que foi calculado da seguinte

forma: [(valor total x quantidade / quantidade de vigilantes total do contrato)/12

meses];

2. Os itens 9, 10, 11 e 15 da tabela de matérias do posto de vigilância 12 hs foi cotado

individualmente para cada vigilante;

3. Os itens 12, 13, 14, 16 da tabela de matérias e item 17 da tabela de equipamentos

do posto de vigilância 12 hs foi cotado coletivamente, sendo calculado pela soma

dos itens, dividido pela sua vida (Ail e posteriormente por 4 vigilantes;

4. 0 item 18 da tabela de equipamentos do posto de vigilância 12 hs foi calculado da

seguinte forma: [(valor total x quantidade / quantidade de vigilantes total do

contrato)/12 meses]

Curitiba — PR, 18 de Marv) de 2019.

ppw

Taeie-Cezar Neve MiTanda

Nome: Tacio Cezar Neves de Miranda
RG: 7299105-2
CPF: 070.473.269-60
Cargo: Sócio Administrador

Master Vigilância Especializada SS LTDA
41 3264.6633 I www.mastercdn.com.br
Matriz: Rua Fernando Amaro, 868. Alto da XV. Cep: 80045-230 - Curitiba/PR - CNPJ: 77.998.912/0001-29
Filial: Rua Indaial, 444. Saguaçu. Cep: 89221-400 - Joinville/SC - CNPJ: 77.998.912/0008-03
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3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME

CNPJ: 14 795 061/0001-05 - RUA FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO N 65. JARDIM DO SOL, PARANAVAI/PR
Tipiti de Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto Qtde. De -IValor Total
Serviço por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

(A) (B) por Posto
( C)

(D) = (B x C)

Vigilância— 8 horas/dia, das 8h as 12h e das
;14h as 18h. de segunda_a_sexta-feira.

5.143,42 3 15.43 •
0'27 1

II ¡Vigilância —8 horas/dia, das 11:30 as 20h, de
gunda_a_sexta-feira

5.143,47 3 15.430,27

III Vigilância — 12 horas diurnas, das 8 as 20h, de
segunda a domingo. em turnos de 12x36 horas.

5.056,06 2 10.112,12
1IV Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h as 8h, 5.460,11 2 10.920,22 1

410105001\01k%

CAP S.. 
14195011000-05

Rut 
Frandsc,o Alves 

Naseoento IA,

ParattavOit

Foae: (4A) 3422-

10.920,22
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LIDA ME

CNPJ: 14.795.061/0001-05 - RUA FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO N 65, JARDIM DO SOL, PARANAVAl/PR
N° do Processo: 62/2618
Licitação n°: 01/2019
4 CAMERA MUNICIPAL DE LONDRINA 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância —08 horas/dia, das 8h as 12h e das 14h as 18h de segunda feira as sexta feira
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mks de obra 

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)1
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração
A

C

E

Salário-Base 
Adicional de Periculosidade 
Adicional de Insalubridade 
Adicional Noturno 
Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Outros (especificar)

'VIGILANCIA

1.677,00

01/02/2018

Valor (RS)

Total

1.677,00
503,10

2.180,10

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
A 130 (décimo terceiro) Salário 
B Férias e Adicional de Férias

8,33%
2,78%

Valor (RS) 
181,68 
60,56

Total 11,11% 242,23
Notas:
1— Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhara durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
A INSS
B Salário Educação
C SAT 
D SESC ou SESI
E SENAI — SENAC
F SEBRAE
G INCRA
H FGTS

I Percentual (%)
20,00%

Valor (R$)
484,47

0,00
1,50% 36,34

0,00
0,00
0,00

Total

0,00
8,00% 193,79

29,50% 714,59
Notas.
1 —Base de calculo: soma do Modulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A Transporte

C

E

Auxilio-Refeição/Alimentação 
Assistência Médica e Familiar 
Fundo de Forma* Profissional 
Seguro de Vida

Total

Valor (R$) 
86,38 

499,84
86,32 
7,50

26,10
706,14

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e  Diários Valor (R$)
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2,2
13° fclécimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições 

2.3 Beneficios Mensais e Di4rios 
Total

242,23
714,59
706,14

1.662,96_,

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão J Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,57% 12,51

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,40% 172,86

Notas:
1- Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 - Base de ciluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Perceptual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D , Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,31
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,02% 196,57
_ Incidência do Sub-módulo 2.2 2,66% 57,99

Total 11,68% 254,56
Notas:
1 - Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00%. 0,00 ,

Total 0,001

Quadro-Resumo do Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 iCusto de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS)

4.1 i Substituto nas Ausências Legais 254,56
4.2 !Substituto na Intrajornada 0,00

Total 254,56

Módulo 5 - Insumos Diversos
5 lInsuroo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 76,67

Materiais 4,04
C Equipamentos 13,33

Outros (especificar)
Total 94,04

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 3,00% 130,94
B Lucro 4,70% 211,29

Tributos 8,49% 436,68
C.1. Tributos Federais (especificar) 4,65% 239,17
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,84% 197,51

Total 16,19% 778,90

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
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Nifide obra vinculada h execuclio contratual (valor por empregado
A Modulo 1 — Composição da Remuneração 

Módulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 — PrcAtisão para Rescisão 
Módulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente 

C

E Modulo 5 — Insumo Diversos
Subtotal (A + B + C + D -I- E)

F Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor (R$) 
2.180,10 

Valor total por empregado

1.662,96 
172,86 
254,56 

94,04
4.364,53

778,90
 5.143,42

RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 086.753.729-90 
PARANAVAI, 18 DE MARCO DE 2019
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME

CNPJ:'14.795.061/0001-05 :RUA FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO N 65, JARDIM DO SOL PARANAVAIRR
N° do Processo: 62/2618
Licitação n°: 01/2019

CAMERA MUNICIPAL DE LONDRINA 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 8 horas/dia, das 11:30 is 20h, de segunda a sexta-feira.
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mao de obra vinculada i execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas1
2
3
4

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 
Salário Normativo da Categoria Profissional 
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 — Composição da Remuneração
r 1 Composição da Remuneração  

A Salário -Base
Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade 
Adicional Noturno 
Adicional de Hora Noturna Reduzida 

F Outros (especificar)

C

E

VIGILANCIA

1.677,00

01/02/2018

Total 2.100,10

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 113° (dicinso terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salário 8,33% 181,68
B Adicional de Férias 2,78% 60,56,Férias e

Total 11,11%   242,23'
Notas:
1— Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdencifirios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

1 A 'INSS 20,00% 484,471
B Salário Educação 0,00% 0,00
C SAT 1,50% 36,34 i

SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI — SENAC 0,00% 0,00

SEBRAE 0,00% 0,00
G INCRA 0,00% 0,00
H FGTS 8,00% 193,79

Total 29,50% 714,59
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 86,38

Auxílio-Refeição/Alimentação 499,84
C Assistência Médica e Familiar 86,32
D Fundo de Forma* Profissional 7,50
E Seguro de Vida 26,10

Total 706,14

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 ;Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)
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2,2
2.3

13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
GPS, FGTS e outras contribuições 
Beneficios Mensais e Diários

242,23
714,59
706,14

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão
A Aviso Prévio Indenizado

C

E

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado 
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio
Trabalhado 
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

Total
Notas:
1- Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2- Base de ciluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais

1.662,96

Percentual (%) Valor (RS)
0,42% 10,09
0,03% 0,81
4,35% 105,37
1,94% 42,39
0,57% 12,51

0,08% 1,70
7,40% 172,86

4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (RS)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,31
F ,Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,02% 196,57
Incidência do Sub-módulo 2.2 2,66% 57,99

Total 11,68% 254,56
otas:

1 - Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada
A  Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

Quadro-Resumo do  Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 ICusto de Reposição do Profissional Ausente

4.1 Substituto nas Ausências Legais 
4.2 Substituto na Intrajornada 

Módulo 5- Insumos Diversos
5 Insumo Diversos
A lUniformes

L B IMateriais 
C Equipamentos
D Outros (especificar) 

Total

Total

0,00%
Valor (RS)

0,00
0,00i

Valor (R$)
254,56

0,00
254,56j

Valor (R$) 
76,67
4,04

13,33

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

94,04

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)
A Custos Indiretos 3,00% 130,94 

Lucro 4,70% 211,29
C Tributos 8,49% 436,68

C.1. Tributos Federais (especificar) 4,65% 239,17
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,84% 197,51

Total 16,19% 778,901

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
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Mo de obra vinculada à erecuclo contratual (valor por empregado)
A Modulo 1 — Composição da Remuneração 

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

C

E Módulo 5 — Insumo Diversos
  Subtotal (A + B C D E) 

F Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor (RS)
2.180,10
1.662,96

172,86
254,56

94,04
4.364,531

778.90
Valor total por empregado 5.143,42;

RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 086.753.729-90 
PARANAVAI, 12 DE MARÇO DE 2019
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
• TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LIDA ME

CNPJ: 14.795.061/0001-05 - RUA FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO N 65, JARDIM DO SOL, PARANAVAI/PR
N° do Processo: 62/2018
Licitação n°: 01/2019
,4 CAMERA MUNICIPAL DE LONDRINA 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Vigilância — 12 horas diurnas, das 8 As 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
1. MÓDULOS
Mk) de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

I 1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)2

3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

VIGILACIA

1.677,00

01/02/2018

Módulo 1 — Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração 
A Salário -Base

Adicional de Periculosidade 
Adicional de Insalubridade 
Adicional Noturno 
Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Outros (especificar)

C

E

Valor (R$) 
1.677,00 

503,10 

0,00
Total 2.180,10

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1
A

13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
130 (décimo terceiro) Salário 8,33%
Ferias e Adicional de Ferias 2,78%

Valor (R$)
  181,68

60,56
Total 11,11%

Notas:
1 — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste esta alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00%

Salário Educação 0,00%
C SAT 1,50%

SESC ou SESI 0,00%
E SENAI — SENAC 0,00%

SEBRAE 0,00%
G INCRA 0,00%
H FGTS 8,00%

Total 29,50%
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Beneficios Mensais e Diários 
A Transporte

C
Auxilio-Refeição/Alimentação 
Assistência Médica e Familiar 
Fundo de Formação Profissional

242,23

484,47
0,00

36,34
0,00
0,00
0,00
0,00

193,79
714,59

Valor (RS)

E Seguro de Vida
Total

26,88
340,80'

86,32 
7,50 

26,10 
487,601

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários
2 lEncargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor TM 
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1,2.1 I1V (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 242,23
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 :Benefícios Mensais e Diários 

Total

Módulo 3 — Provisão para Rescisão

714,59
487,60

1.444,42

3 IProvisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 10,09
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,81
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 105,37

Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 42,39
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,57% 12,51

Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,70
Total 7,40% 172,861

Notas:
1 — Base de calculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 — Base de aluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 — Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 181,68
B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,27% 5,97
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,45
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,17
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,31
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal 9,02% 196,57
Incidência do Sub-módulo 2.2 2,66% 57,99

Total 11,68% 254,56
Notas
1 - Base de cálculo: soma do Modulo 1.

Submódulo 4.2 — Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (R$)
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 111,48

Total 111,48

Quadro-Resumo do Módulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (RS)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 254,561
4.2 Substituto na Intrajornada 111,481

Total 366,04,

Modulo 5 — Insumos Diversos
5 lInsumo Diversos
A Uniformes

Materials
C Equipamentos
D Outros (especificar)

Valor (RS)
76,67

4,04
13,33

Total 94,04,

Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A Custos Indiretos
B Lucro
C Tributos

C.1. Tributos Federais (especificar)
C.2. Tributos Estaduais (especificar)
C.3. Tributos Municipais (especificar)

Total

Perceptual (%)
3,50% 
5,00%

Valor (R$) 
149,01 
220,32

8,49% 429,26
4,65%
0,00%
3,84%

16,99%

235,11 
0,00

194,15
798,59 

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
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_
Mao de obra vinculada h execução contratual (valor por I

• A Módulo 1 — Composição da Remuneração
B Módulo 2— Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diário!
C Módulo 3 — Prov' islo para Rescisão
D Módulo 4— Custo de Reposição do Profissional Ausente
r Nit,A,4..1„ c _ TrICI1Mll r);l1.1.0/lt,

mpregado) Valor (RS)  I
2.180,101
1.444,42

172,86
366,04
94,04

Subtotal (A + B + C + D +
F Módulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor total por empregado 

4.257,47
798,59

5.056,06

RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 086.753.729-90 
PARANAVAI, 12 DE MARCO DE 2019
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME

CNPJ: 14.795.061/0001-05 .- RUA FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO N 65, JARDIM DO SOL, PARANAVAVPR
N° do Processo: 62/2618
Licitação n°: 01/2019
Á CAMERA MUNICIPAL DE LONDRINA 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
!Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.
—1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada A. execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 
Salário Normativo da Categoria Profissional 
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)  
Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

3
4
5

Módulo 1 — Composição da Remuneração

VIGILANCIA

1.677,00

01/02/2018

1 Composição da Remuneração
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade

Adicional de Insalubridade 
D Adicional Noturno
C

E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

Valor (R$)
1.677,00 

503,10

208,10

0,00
Total 2.388,20

Módulo 2 — Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 113° (décimo terceiro) Salino, Férias e Adicional de Férias 
A 130 (décimo terceiro) Salário
B Férias e Adicional de Férias

Total

 L : Valor (R$) 1
8,33%1 199,02 1
2,78%1 66,341

11,11%1- 265,361
Notas.
I — Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. 0 pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 — Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2 2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS 20,00% 530,71
B Salário Educação 0,00% 0,00,
C SAT 1,50% 39,80
D SESC ou SESI 0,00% 0,00
E SENAI — SENAC 0,00% 0,00
F SEBRAE 0,00% 0,00
G INCRA 0,00% 0,00
H FGTS 8,00% 212,281

Total 29,50% —782,80
Notas:
1 — Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 — Benefícios Mensais e Diários
2.3 Beneficies Mensais e Diários 
A  ITransporte
B 1 Auxílio-Refeição/Alimentação

Valor (R$)
26,88

C Assistência Médica e Familiar
D ,Fundo de Formação Profissional
E I Seguro de Vida

340,80
86,32
7,50

26,10
Total 487,60

Quadro-Resumo do Módulo 2 — Encargos  e Benefícios anuais, mensais e diários
2  1Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  Valor (RS) .1
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I 2.1 130 (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 265,36
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 782,80
2.3 Beneficios Mensais e Diários 487,60

Total 1.535,75

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
3 Provisão pars Rescisão Percentual (%) Valor (RS)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% 11,06

Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% 0,88
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 4,35% 115,43
D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% 46,44
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio

Trabalhado
0,57% 13,70

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 1,86
Total 7,40% 189,36

Notas:
1 - Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2- Base de ciluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 - Substituto de Ausências Legais
4.1 Substituto de Ausências Legais : Percentual (%) Valor (RS) -I
A Substituto na cobertura de Férias 8,33% 199,02
B Substituto na cobertura de Ausências Legais , 0,27% 6,54
C Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02% 0,49
D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,33% 7,85
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,06% 1,43
F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00% 0,00

Subtotal j 9,02% 215,33
Incidência do Sub-módulo 2.2 2,66% 63,52

Total 11,68% 278,86
Notas:
I - Base de cálculo: soma do Módulo I.

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada
4.2 Substituto na Intrajornada Valor (RS) -11
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 111,48

Total 111,48

Quadro-Resumo do Módulo 4- Custo de Reposição do Profissional Ausente
4 'Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (U)

4.1 Substituto nas Ausências Legais 278,86
111,484.2 ,Substituto na Intrajornada

Total 390,34

Módulo 5- Insumos Diversos
5 Irisumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 76,67

Materiais 4,04
C Equipamentos 13,33
D Outros (especificar)

Total 94,04

Modulo
6

6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (RS)

A Custos Indiretos 3,50% 160,92
Lucro 5,00% 237,93

C Tributos 8,49% 463,56
C.1. Tributos Federais (especificar) 4,65% 253,90
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 3,84% 209,67

Total 16,99% 862,41.

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
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Mio de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A Modulo 1 — Composição da Remuneração

C
Modulo 2— Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Módulo 3 — Proidsdo para Rescisão

Valor (R$) 
2.388,20 
1.535,75 

189,36
Modulo 4 — Custo de Reposição do Profissional Ausente

E Modulo 5 — Insumo Diversos
390,34

94,04
Subtotal (A + B + C + D E) 

F Modulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro
4.597,70 

862,41
Valor total por empregado 5.460,11,

RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 086.753.729-90 
PARANAVAI, 12 DE MARCO DE 2019
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Descrição dos Insumo Diversos
Uniformes 

Descrição Quantidade Valor Valor anual
nun  elVilll,LI .1.10

itens
(vida útil)

calças comprida em tecido brim rip stope ou similar 2,00 95,00 380,00 06 meses
camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar; 2,00 56,00 224,00 06 meses

jaqueta forrada ou japona com emblema 1,00 98,00 196,00 06 meses
par de coturno ou sapato,. 1,00 85,00 85,00 12 meses

boné com emblema 1,00 35,00 35,00 12 meses

1Valor total 1 684,00

Materiais

Descrição Quantidade Valor
Duração dos

itens
(vida útil)

cinto 1,00 30,00 Quando necessasrio
capa de chuva 1,00 55,00 Quando necessasrio

cracha 1,00 15,00 Quando necessasrio
cassetete 1,00 35,00 Quando necessasrio

porta cassetete 1,00 20,00 Quando necessasrio
livro de ocorrencia 1,00 15,00 Quando necessasrio
Vito com cordão 1,00 22,50 Quando necessasrio

lanterna com pilha 1,00 50,00 Quando necessasrio
Valor total 242,50

Equipamentos

Descrição Quantidade Valor
Duração dos

itens
(vida útil)

Radio comunicacao 9,00 800,00 Quando necessarioi

Valor total 800,00
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SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE
SEGURANÇA E VIGILANCIA DE MARINGÁ

Carta Expedida em 19 de Setembro de 1986
SEDE PRÓPRIA: AV. JOAO PAULIN° VIEIRA FILHO, 625 -15°

ANDAR, CONJ. 1508 - TELEFONE 44 3227-20 14 — CEP 87020-015
MARINGÁ PARANÁ

Tabela de salário 2018/2019.

Reajuste Data Piso - Adicional de Periculosidade Total
1,87% 01/02/2018 R$ 1.677,00 R$ 503,10 R$ 2.180,10

Salário a partir de 01/02/2018.

Salário Base R$ 1.677,00 + R$ 503,10 (Adicional de Periculosidade) R$ 2.180,10
Salário Diário R$ 72,67

Salário Por Hora R$ 9,90
Salário Por Hora Extra 50% R$ 14,86

Intrajornada (intervalo de almoço) Por hora R$ 14,86
Intrajornada (intervalo de almoço) 12X36 Por mês R$ 222,90

Adicional Noturno 20% R$ 436,02
Adicional noturno por Hora R$ 1,98

1/12 avos do 13° do Piso Por Mês R$ 181,67
1/12 avos de Férias por Mês R$ 181,67

1/3 de Férias Por Mês R$ 60,55
Ticket Alimentação Por dia Trabalhado R$ 28,40

Piso Base do Vigilante no Regime — SDF. R$ 678,30
Piso Base + Adicionais do Vigilante no Regime — SDF. R$ 1.667,35

Piso Base do Vigilante 03.3 CCT. - R$ 1.170,00 + R$ 351,00 de
( Adicional de Periculosidade)

R$ 1.521,00

Mensalidade do Sindicato R$ 43,60

OBS.: Aplicando o índice integral de 1,87%, sobre o piso salarial.

José Maria da silva
Presidente.
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Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE:

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE

com todos os insumos necessários ao
calculo do FAP:

de 2

Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência:
2017

Selecione um Estabelecimento:
14.795.061/0001-05

ou complete o CNPJ Raiz 14.795.061/

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: TATICO PERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME

CNPJ Completo: 14.795.061/0001-05

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.2):
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA (80.11-1/01)

Endereço: R Capitao Teimo Ribeiro 1177- Jardim Sao Jorge - Paranavai - Pr

CEP: 87710-480

Inicio da Atividade: 20/12/2011

Informações relativas às extrações

Ano de Vigência: 2017

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2014 a 31/12/2015

Data de extração dos dados da arrecadação: 30/04/2016
Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações

Previdência Social - GFIP

Data de extração dos dados de benefícios: 03/07/2016
Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

Data de extração da expectativa de vida: 30/03/2016
Ano de Referência: 2014

Fonte: IBGE
Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs Visualizar Relatório

válidas:

Dados que compuseram o cálculo do FAP conforme Resolução CNPS N° 1.316/2010

Comunicação de Acidente de Trabalho -
CAT:

Nexo Técnico Previdenciário sem CAT
vinculada:

o

o
Massa Salarial: 452.469,28

Número Médio de Vínculos: 16,3333

6.315

3.894

Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:

Aposentadoria por invalidez por acidente de
trabalho - B92:

Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:

Auxilio-acidente por acidente de trabalho - B94:

Valor Total de Benefícios Pagos:

o

o
o
o

0,00
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Indicadores do Estabelecimento

indice de
Freqüência:

indice de Gravidade:

indice de Custo:

Taxa Media de
Rotatividade:

FAP do estabelecimento

0,0000 Número de Ordem de
Frequência: 1,0000 Percentil de Ordem de

Freqüência:
0,0000

0,0000

0,0000

Número de Ordem de
Gravidade: 1,0000

Percentil de Ordem de
Gravidade:

Percentil de Ordem de Custo:

0,0000

0,0000
Número de Ordem de Custo: 1,0000

18,7500% índice Composto: 0,0000

FAP Original: 0,5000

FAP a ser informado no SEFIP

*Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

le 2

Data do Calculo: 30/09/2016
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ANEXO II- IN 03/2005 - TABELA 1
CNAE RAT FPAS Descrição da atividade

7319-0/04 1,00% 515 Consultoria em publicidade
7320-3/00 2,00% 515 Pesquisas de mercado e de opinião pública
7420-0/05 1,00% 515 Serviços de microfilmagem
7490-1/03 1,00% 515 Serviços de agronomia e de consultoria *As atividades agrícolas e pecuárias -

Pessoa Jurídica
7490-1/04 1,00% 515 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em

geral, exceto imobiliários
7490-1/05 1,00% 515 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e

artísticas
7490-1/99 1,00% 515 Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas

anteriormente
7500-1/00 1,00% 515 Atividades veterinárias - Pessoa Jurídica
7719-5/01
'7710 c inn

1,00%
1 nnn/

515
e 1 c

Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativosw ... . -

7721-7/00
7722-5/00
7723-3/00
7729-2/01
7729-2/02

7729-2/03

,JU7O Locaçao e outros mews de transporte não especificados anteriormente, sem
condutor

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

515
515
515
515
515

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
Aluguel de fitas de video, DVDs e similares 
Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal;
instrumentos musicais

7729-2/99

7731-4/00
7732-2/01

1,00%
1,00%

515
515

Aluguel de material médico
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente

7732-2/02
7733-1/00
7739-0/01

7739-0/02

7739-0/03

7739-0/99

7740-3/00
7810-8/00
7830-2/00

7911-2/00
7912-1/00
7990-2/00

8011-1/01

1,00%
1,00%

1,00%
1,00%
1,00%

1,00%

515
515

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes

515
515
515

515

Aluguel de andaimes
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 
Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo,sem operador 
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

1,00%

1,00%

1,00%
2,00%
2,00%

1,00%
1,00%
1,00%

515 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes

515

515
515
515

515
515
515

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador 
Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (Empresas emgeral Não ligada a porto) 
Agências de viagens
Operadores turísticos
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
anteriormente

3,00% 515 Atividades de vigilância e segurança privada
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TABELAS CONTABEIS EMPREENDEDORISMO TABELAS DO SIMPLES NACIONAL CONTABILIDADE GESTÃO E NEGÓCIOS CONTABILIZEI

IV,. J 411.1. .4,1 1,11"V• U JUIJS 0,1 40 • U • •-).14.

Antigo Anexo IV do Simples Nacional (alterado em 2018)

DO Dig ite aqui para pesquisar

ISS PIS CSLL I RPJ COFINS AI fouota Total Receita Bruta em 12 meses (em R$)

2,00% 0,00% 1.22% 0.00% 1.28% 4,50% De R$ 0.00 a RS 180.000.00

2,79% 0,00% 1.84% 0.00% 1.91% 6.54% De R$ 180.000,01 a R$ 360.000.00

3,50% 0,24% 1,85% 0.16% 1,95% 7.70% De R$ 360.000.01 a R$ 540.000.00

3.84% 0.27% 1.87% 0.52% 1.99% 8.49% • De R$ 540.000.01 a R$ 720.000.00

3.87% 0,29% 1,89% 0,89% 2.03% 8.97% De R$ 720.000.01 a R$ 900.000,00

4.23% 0,32% 1.91% 1.25% 2.07% 9,78% De R$ 900.000.01 a R$ 1.080.000.00

4,26% 0,34% 1.93% 1.62% 2.11% 10.26% De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000.00

4.31% 0,35% 1.95% 2.00% 2.15% 10.76% De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000.00

4,61% 0,37% 1.97% 2,37% 2.19% 11,51% De RS 1.440.000.01 a R$ 1.620.000.00

4.65% 0.38% 2.00% 2,74% 2.23% 12.00% De R5 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00

5.00% 0.40% 2,01% 3.12% 2.27% 12,80% De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000.00

5.00% 0.42% 2.03% 3,49% 2.31% 13.25% De RS 1.980.000.01 a R$ 2.160.000.00

5,00% 0,44% 2.05% 3.86% 2.35% 13.70% De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000.00

5,00% 0,46% 2.07% 4.23% 2.39% 14,15% De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000.00

5,00% 0,47% 2.10% 4,60% 2.43% 14.60% De R$ 2.520.000.01 a R$ 2.700.000.00

5.00% 0.49% 2.19% 4,90% 2.47% 15.05% De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000.00

5.00% 0,51% 2,27% 5,21% 2,51% 15,50% De R$ 2.880.000.01 a R$ 3.060.000,00

• • • r, • e...... . .11 11.11.1 6.•

F?.I
fa.

•
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41 3043.0909 - Rua Amazonas de Souza Azevedo,

43 3039.4909 - Rua Gago Coutinho, 294 - C
comercial@gruposegplus.com.br

1
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NONA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI

CNRPMF: n2 11.933A18/0001-78
NIRE: 416.0009248-1

Folha 1 de 3

FABRICIO FURLAN, brasileiro, solteiro, nascido em 28/07/1979,
empresário, inscrito no CPF/MF sob n2. 005.770.189-06, portador da
carteira de identidade civil n2. 7,261,937-4/SSP-PR, residente e domiciliado
na Rua Bento Ribeiro n2. 848 no Bairro Alto em Curitiba - PR,
CEP:82840-030, TITULAR da EIRELI que gira sob o nome empresarial de
SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, com sede e domicilio
na Rua Marechal Deodoro n2. 2898 no bairro Alto da Rua XV em Curitiba -
PR, CEP: 80045-375, inscrita no CNPJ/MF sob n2. 11.933.418/0001-78,
registrada na Junta Comercial do Parana. sob NIRE n2 416.0009248-1 em
14/04/2010 e última alteração contratual registrada sob n2. 20155771620
em 15/10/2015, RESOLVE alterar a EIRELI (Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: O endereço da
presente EIRELI que é na Rua Marechal Deodoro n°, 2898 no bairro Alto da Rua XV
em Curitiba - PR, CEP: 80045-375, fica alterado para Rua Amazonas de Souza
Azevedo n2. 328 no bairro Bacacheri, CEP: 82520-620, Curitiba - PR.

CLAUSULA SEGUNDA Permanecem inalteradas as denials clausulas vigentes que
não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA- DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO.

CONSOLIDAÇÃO
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ/MF: n2 11.933.418/0001-78
NIRE: 416.0009248-1

FABRICIO FURLAN, brasileiro, solteiro, nascido em 28/07/1979,
empresário, inscrito no CPF/MF sob n2. 005.770.189-06, portador da
carteira de identidade civil n2. 7.261.937-4/SSP-PR, residente e domiciliado
na Rua Bento Ribeiro n2. 848 no Bairro Alto em Curitiba - PR,
CEP:82840-030. TITULAR da EIRELI que gira sob o nome empresarial de
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI, com sede e domicilio
na Rua Marechal Deodoro n2. 2898 no bairro Alto da Rua XV em Curitiba -
PR, CEP: 80045-375. inscrita no CNPJ/MF sob n2. 11.933.418/0001-78,
registrada na Junta Comercial do Parana sob NIRE n° 416.0009248-1 em
14/0412010 e última alteração contratual registrada sob n°. 20155771620
em 15/10/2015, RESOLVE consolidar a EIRELI (Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes clausulas:

IUNTA COMERCIA
DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2017 16:23 SOB N" 20176415955.
PROTOCOLO: 176415965 DE 25/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703778622. NIRE: 41600092481.
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 27/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
• Informando seus respectivos códigos de verificação
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NONA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

CNPJ/MF: n2 11.933.418/0001-78
NIRE: 416.0009248-1

Folha: 2 de 3

CLAUSULA PRIMEIRA NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A presente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob nome
empresarial de SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI e tem sede e
domicilio na Rua Amazonas de Souza Azevedo n°. 328 no bairro Bacacheri, CEP:
82520-620 em Curitiba - PR, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir
ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA -O objeto social da EIRELI 6; Prestação de Serviços de
Segurança e Vigilância Patrimonial a Instituições e Outros Estabelecimentos,
Públicos ou Privados, nos Exatos Termos da Lei N2 7.102/83 e Decreto Ng
89.056/83 e atividade de vigilância e segurança privada, segurança pessoal e
serviços de escolta de pessoas e de bens.

CLAUSULA TERCEIRA - 0 capital social é de R$ 470.000,00 (quatrocentos e
setenta mil reais) divididos em 470.000 quotas de valor nominal R$ 1.00 (um real)
cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelo titular:
CLAUSULA QUARTA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas
quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUINTA PRAZO DE DURAÇÃO: A EIRELI iniciou suas atividades em
29/03/2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA - A administração da Eireli caberá ao Titular e corn os poderes e
atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens
imóveis da Eire
§12 Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir
procuradores em nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de
mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no
caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado_
§22 - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no
1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou ern virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

¡EMMA.=
JUNTA COMERCIAL

! DO PARANA 1

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 27/09/2017 16:25 SOB N° 20176415955.
PROTOCOLO: 176415955 DE 25/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703778622. NIRE: 41600092481.
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 27/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de
Informando seus respectivos códigos de

sua autenticidade nos respectivos portais.
verificacSo 

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.71,luizfernando)  pag. 1452 de 1732



NONA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

CNPJ/MF: n2 11.933A18/0001-78
NIRE: 416.0009248-1

Folha: 3 de 3

CLAUSULA OITAVA - Declare o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de
direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa
modalidade.

CLAUSULA NONA - A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

CLAUSULA DÉCIMA - Ao termino da dada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a
empresa continuará sues atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado
e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, A data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O mesmo procedimento sera adotado ern outros
casos em que a Eireli se resolve em relação a seu titular.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a
título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Curitiba-PR, para resolver
quaisquer litígios oriundos da presente Alteração da EIRELI.

O titular assina o presente instrumenteprirriNizúrajc.
,

Curitiba-PR, 17 de julho-de 2017./

TIsterri.Oie.

FÁBRIÇQ rUi4-LAN
fLPF: 005.770.189-06

SILVIO cEsAJ3MAHADo DOS SANTOS
RGnk 46665 /CRC/PR

„tej-, taf,dip
MAYCONILIA MACHADO DOS SANTOS

rIP. O220/O-9/CRC/PR

Oy
AIM

JUNTA COMERCIAL
DO h'ARANA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 27/09/2017 16:25 SOB N° 20176415955.
PROTOCOLO: 176415955 DE 25/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703776622. EIRE: 41600092481.
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 27/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento. Se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e. se houver qualquer divergência, providencie junto
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

,... CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOMERO DE INSCRIÇÃO
11.933.418/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/04/2010

NOME EMPRESARIAL
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANCA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO
R AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO

NÚMERO
328

COMPLEMENTO

CEP
82.520-620

BAIRRO/DISTRITO
BACACHERI

MUNICIPIO
CURITIBA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DIRETORIA@GRUPOSEGPLUS.COM.BR

TELEFONE
(41) 3049-0909

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
It**.

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/08/2018 às 16:17:50 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/08/2018

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.71,luizfernando)  pag. 1454 de 1732



24/10/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI
CNPJ: 11.933.418/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamej1e com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:11:07 do d 4/10/2018 <hora e data de Brasilia>.
Valida até 22/04/2019
Código de controle da certidão: CC42.EDE6.85E6.D7F4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018970554-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.933.418/0001-78
Nome: CNPJ Nik0 CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMSIPR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/02/2019 - Fornecimento Gratuito /

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de I
Emittdo via Internet Pública (31/10/2018 08:5546)
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31/10/2018 www5.curitiba.prgov.br/gtm/certidaonegativa/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGUFtANCA - EIRELI - EPP

CNPJ: 11.933.418/0001-78

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 587758-4
ENDEREÇO: R. AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328 - BACACHERI, CURITIBA, PR
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome do
sujeito passivo inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município
de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto n°670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial
Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de
Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Policia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO N°: 380579/2018

EMITIDA EM: 31/10/2018/

VALIDA ATE: 27/02/2019

COD IGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: F8813.26E7.63A2.4134-7.A077.3231.7284.A94D-3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos
compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

http://www5.curitiba.pr. gov.br/gtm/certidaonegativa/
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VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÕIVItCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11933418/0001-78
Razão Social: SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI
Nome Fantasia:sEGPLus SISTEMAS DE SEGURANÇA
Endereço: R AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO 328 / BACACHERI / CURITIBA /

PR / 82520-620

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2018 a 26/01/2019/

Certificação Número: 2018122804323474113612

Informação obtida em 03/01/2019, às 10:27:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.933.418/0001-78

Certidão n°: 163606380/20)8
Expedição: 03/12/2018,/s 13:53:51
Validade: 31/05/2019 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

11.933.418/0001-78, Nit0 CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

nmmgimao IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA
lg OFICIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIA0 METROPOLITANA DE CURITIBA

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL 1
AV. CANDID° DE ABREU, 535 • 1g ANDAR • CEP 80530-906

FONE/FAX: ;41) 3027-5253
www.idistribuidorcuritiba.com.br

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHOPEDIDOS DE CERTIDÕES
AV. CANDID() DE DE ABREU, 535 • TERRE° • CEP: 80530-906 TITULAR

ESTADO DO PARANÁ
EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYRYCH

MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA

KARINA BAVARO ALVES
VANESSA MANENTE

FERNANDA GALLASSINI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMiLIA • VARAS DE

EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICIPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL Gk./EL, CRIMINAL E DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os
livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS,
CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta
serventia, dos mesmos NA() CONSTA qualquer ação contra:

‘11S)Z's \NON

'If :PR k4L,

N,S,ST
N N 0\..:, .„.:,,, •••;\\,:s. ..1,: sz, ;•:.::,:.

V.3 -N• ¡girt

\\V\ • • • •:•• ,

s • • V? • • • • • •

• • • ••\1
CNPJ.11.933.418/0001-78.
no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) , até a presente data.

0 REFERIDO Ê VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 30 de novembro de 2018.

FER A lb G LASSINI
Escrevente Juramentada

CAMARA IVIUN1CtPAL DE LONDFNA

A presente fotocopia confere

Corno

Lon rina,

Funci

Emitida por: FERNANDA
Lei n°19.350 de 20/Dez/17
Tabela XVI dos Distribuidores n° VI letra a (R$ 31.30)

1,3
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IMINISTÉRIO DA FAZENDA
ISECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 5.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAÇA0 DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
NIRE
41600092481

CNPJ

11.933.418/0001-78

NOME EMPRESARIAL
SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário
NATUREZA DO LIVRO
Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

D1/01/2017 a 31/12/2017
1ÚMERO DO LIVRO

i 9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

5C.29.B2.F9.BE.19.C6.82.3A.A1.34.BC.54.02.E4.1F.04.32.90.1B

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
N° SERIE DO

CERTIFICADOQUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ

Outros 00577018906

NOME

FABRICIO 749944955576857708
FURLAN:00577018906 3

SILVIO CESAR
Contador 43758320453 MACHADO DOS

SANTOS:43758320453

NÚMERO DO RECIBO:
5C.29.B2.F9.BE.19.C6.82.3A.A1.34.BC.

54.02.E4.1F.04.32.9D.1B-3

751433555704708276
1

VALIDADE

03/06/2016 a
03/06/2019

23/09/2015 a
23/09/2018

RESPONSÁVEL
LEGAL

Sim

Não

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/01/2018 es 10:05:27

BC.35.DD.8A.EE.5C.E9.4

D5.AF.15.95.3F.OD.F3.21

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação da-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n°8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n°1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNN: 11.933.418/0001-78

Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

NIRE

• CNPJ

Número de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

• Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de termino

SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA El RELI

41600092481

11.933.418/0001-78

9

Livro Diário

CURITIBA

14/04/2010

31/12/2017

20966

TERMO DE ENCERRAMENTO

SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI

Livro Diário

9

20966

01/01/2017

31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
5C.29.B2.F9.BE.19.C6.82.3A.A1.34.BC.54.02.E4.1F.04.32.9D.1B-3, nos termos do Decreto n°8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 5.0.0 do Visualizador Página 1 de 1
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BALANÇO PATRIMONIAL

En0.5.34e, SEGPLUS SISTEMAS GE SEGURANÇA (IRMA

Padodo da RS461011430: SI/0,2017 a 31 11242017 CNI9.0 11 933.415/0001.78

MUM.? de 13108151 de Lierg. 9

Penado Seier-jonade aide Janeiro de 2017 if 31 de 082941112111 Re 2017

ATITO Rs 4.624.. R5 0.5 293 51
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BANCO 111.5 AGSM= 3210,7 RS10.75 115 ORD
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sewn 00 Mean. Fur., OP invEMMENTO Rs 13 547 61 R5 a> Re 94
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OUROCAP R139197 M1 Rt59 Get es
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&ORES, RS 87925.52 Rs 197 909 14
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INSIGuTO ORO, sETIOES DR CONSERVA0.90 DA R5 0 93
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SECRETARIA DE ESTADO DA Jump, 0130130/00
GREITOS Klemm
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0.30P00 RS396.92

CONSARGO RS 678.47

ADIANTAMENTO A EMPREGAIDO5 008.01
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUiZOS ACUMULADOS

Entidade: SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNP 11.933.418/0001-78

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Número de Ordem do Livro: 9

Hi rice
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido

LUCROS ACUMULADOS R

Resultadodo Exercício em Curso 0,00

Saldo Anterior de Lucros Acumulados 2.840.434,08

Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00

Reversão de Reservas 0,00

Outros Recursos 0,00

Lucro Liquido do Ano 410.763,48

(-)Saldo Anterior de. Prejuízo Acumulados
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores

(-)281.792,83
0,00
0,00(-)Prejuizo Liquido do Ano

TOTAL 2.969.404,73

Transferências para Reservas 0,00

Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00

Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00

Outras Destinagões 0,00

TOTAL 0,00

LUCROS OU PREJLAZOS ACUMULADOS 2.969.404,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
5C.29.B2.F9.BE.19.C6.82.3A.A1.34.BC.54.02.E4.1F,04.32.9D.1B-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped Versão 5.0.0 do Visualizador Página 1 de 1
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCiCIO
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Segplus - Sistemas de Segurança Eireli CNPJ 11.933.418/0001-78

Índices Econômicos Demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2017,

LG
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo no Circulante

R$ 4.617.407,47

R$ 1.484.888,38

SG
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo no circulante

R$ 4.924.293,11

R$ 1.484.888,38

LC
Ativo Circulante

Passivo Circulante

R$ 4.617.407,47

R$ 1.484.888,38

GE
Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo

Ativo Total

R$ 1.484.888,38

R$ 4.924.29 ,11

I ca tivo Cir

abric. Furlan
Titul r
CP 005.770.189-06
0 : índices calculados corn base e

- Passivo Circulante

MUNICIPAL DE LONNINIA
A presente fotocópia confere

corn o
ttipalSrlieQe IciutAia'sL

-rio ResponsAvti

R$ 4.617.407,47 - R$

Ernesto Car rg Ne
Contador - CO/CRC
CPF 519.828.209-00

tador Silvio Cesar Machado dos Santos.

.44.888,38

028.371/0-8

3,32'1

24.0.3-;1.11

4391

, 32,519.09 1

A.,,roesto Carlberg Neto
Contador

Co. CRC-PR 28371
Cel.: 9951-3829
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CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR
PREGAO PRESENCIAL 01/2019

Declaro, que a empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF ne 11.933.418/0001-78, estabelecida a Rua Amazonas de Souza Azevedo, 328 -
Bacacheri - Curitiba (PR), possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administragao Pública:

cuENTES W CONTRATO OBJETO INICIO TERMINO RS MENSAL VALOR TOTAL A EXECUTAR

CRE COORDENAÇÃO REGIONAL DO
ESTADO 09/2014 Vigilancia Desarmada 01/06/2014 31/05/2019 11$ 21.970,70 109.853,50

AGEPAR 01/2014 Vigilância Desarmada 09/06/2014 08/06/2019 R$ 11.813,88 47.255,50

IPHAN 003/2016 Vigilancia Armada/Desarmada 01/07/2016 30/06/2019 R$ 67.951,64 407.709,84

SFA/PR 06/2015 Vigilancia Armada 01/07/2015 30/06/2019 R$ 22.090,32 132.541,92
POE 08/2014 Vigilancia Desarmada 30/08/2014 29/08/2019 R$ 20.698,56 165.588,48

INFRAERO 0078-5V/2015/0035 Vigilancia Armada 25/09/2015 29/08/2019 R$ 152.649,17 1.373.842,53

INSS/C1BA 49/2015
Vigilancia
Desarmada/Monitoramento

28/11/2015 28/11/2019 9$ 314.969,79 3.779.637,48

CONS REGIONAL DE CONTABILIDADE S/N Monitoramento 01/12/2016 01/12/2019 R$ 140,00 1.540,00
DRF/LONDRINA 5/2017 Vigilancia Armada 01/01/2017 31/12/2019 R$ 93.094,90 1.117.138,80
DRE/MARINGA 06/2015 Vigilancia Armada 01/01/2016 31/12/2019 R$ 65.163,18 781.958,16
IAPAR 002/14 Vigilancia Desarmada 24/03/2014 23/03/2019 R$ 45.154,05 135.462,15
DETRAN 012/2014 Vigilancia Desarmada 01/04/2014 31/03/2019 R$ 101.374,14 304.122,42

IAP -INSTITUTO AMBIENTAL 04/2014 Vigilância Desarmada 25/04/2014 24/04/2019 R$ 43.940,85 131.822,55

AGU 05/2016 Vigilância Desarmada 01/05/2016 30/04/2019 R$ 10.803,00 43.212,00

COPEL 46002_12710 Vigilancia Armada/Desarmada 16/08/2017 15/08/2019 R$ 77.618,55 620.948,40

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL G. 942018 Vigilancia Armada 06/08/2018 06/05/2019 R$ 483.668,23 2.418.341,15
MINISTERIO DO TRABALHO 015/18 Vigilancia Desarmada 20/10/2018 20/10/2019 R$ 26.898,48 295.883,28

vaiot total dos Contratos 11.866.858,16

Curitiba, 16 de Janeiro de 2.Ói9.

SEGPLUS SISTEMA DE SEGURANÇA EIR LI
GISELE FURTADO DOS SANTOS
RG 4.536.191-8/PR
CPF: 603.951.179-68
GERENTE ADMINISTRATIVO
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C

• COMPROVAÇÃO
• Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio liquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa
• privada.

m Po
"

- *P3
• CO

>M 9
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS R$ 11.866.858,16

• m
O VALOR DO PATRIMONIO LIQUIDO R$ 3.028.641,25-o

c
• ,a
I iR$
en alM >

F. xito
9

g‘▪ t,O g2S W

2 Cur iro e 2.019.

-cf

o

42.to
o

VALOR DO PATRIMONIO LIQUIDO
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS

3.028.641,25
11.866.858,16

Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (AC - PC)

Justificativ
SEGPLU ISTEM DE SE RANÇA EIRELI, CNPJ 11.933.418/0001-78, situada na cidade de Curitiba/PR,vem enclarecer que a divergência entre a declaração de compromissos assumidos e o
rendi nto declar don.ORE é decorrente da dinâmica dos contratos, haja vista que a declaração é simplificada e não demonstra fielmente o ocorrido no ultimo ano, como acréscimos,
supr sões, repacit agE, s, inicios e términos dos contratos, dessa forma, a delcaração aponta o valor anual estimado dos contratos, por sua vez a ORE aponta o rendimento efetivamente
apu ser icio.

4.327.939,01 R$

X 12

/12=

1.606.183,40

Estimado da Contratação

36.343.695,00
11.866.858,16

988.904,85

CCL =

3,06

2.721.755,61

406.086,96 16,66% = 67.654,09

SEGPL
GISELE FURT DOD'
GERENTE ADM NI
RG 4.536.191-8 PR
CPF: 603.951.179-68

URANCA EIRELI
SANTOS
VO
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RELAÇÃO DE CLIENTES COM ENDEREÇO
CUENTES N' CONTRATO 091E70 ENDEREÇO

CRE COORDENAÇÃO REGIONAL DO 09/2014 Vigilancia Desarmada Rua Vicente Machado, 445 - Curitiba (PR) -41 3235-8603
AGEPAR 01/2014 Vigilância Desarmada Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1004- Ahti - Curitiba (PR) -41 3210-4800
IPHAN 003/2016 Vigilancia Armada/Des. Rua Jose de Alencar, 1808 -Juveve - Curitiba (PR) 41-3264-7971
SFA/PR 06/2015 Vigilancia Armada Rua loâo Verissimo 420 - Tarumã - Curitiba (PR) -41 3614-4052
POE 08/2014 Vigilancia Desarmada Rua Paula Gomes, 145 - Curitiba (PR) - 41-3281-6502
INFRAERO 0078-5V/2015/0035 Vigilancia Armada Rua tem.loao Mauricio de Medeiros, 300 - Londrina (PR) 43-3027-9000
INSS/CTBA 49/2015 Vigilancia Desarmada Rua Jai, Negr5o, 21 - Curitiba (PR) - 41-3616-9402
CONS REGIONAL DE CONTABILIDADE S/N Monitoramento Rua XV de Novembro 2987- Curitiba (PR) 41 - 3360-4700
DRF/LONDRINA __5/2017 Vigilância Armada Rua Brasil, 866- Londrina (PR) 43 - 3294-8000
DRF/MARINGA 06/2015 Vigilância Armada Rua XV de Novembro 527- Maringá (PR) 44 - 3221-2167
IAPAR 002/14 Vigilancia Desarmada Rodovia Celso Garcia Cid km 37S- Londrina (PR) -43-3376-2261
DETRAN 012/2014 Vigilância Desarmada Rua Victor Ferreira do Amaral, 2940- Curitiba (PR) 41 3361-1212
IAP - INSTITUTO AMBIENTAL 04/2014 Vigilancia Desarmada Rua Eng. Rebouyas, 1206- Curitiba (PR) 41 - 3213-3700
AGU 05/2016 Vigilancia Desarmada Rua Mastardeiro, 483 - 20 andar - Porto Alegre (RS) -51 3511-6500
COPEL 4600012710 Vigilancia Armada/Des. Rua Jose Izidoro Biazetto, 158- Curitiba (PR) -463286-7000
EMP. RAS. DEC RREIOSir ELEG. 97/2018 Vigilancia Armada Rua João Negrão, 1251 - Curitiba (PR) - 41-3310-2168
MI TERIO DOT ABALH 005/18 Vigilancia Desarmada Rua Jose Loureiro, 574 -Curitiba Curitiba (PR) 41-3901-7530

C itiba, Jan iro d 2.019.

I a&
SEGPL P 5 MA E SEGURANÇA EIRELI
CLIENTES
GERENTE A MINIS TIVO
RG 4.536.1 1-
CPF: 603.951.179
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OPPOINFRAERO
AEROPORTOS

'$ ate: W.; ift‘Ne

• iravorpowp

Vv„

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° SBLO-ACT-2019/00002
Londrina, 10 de janeiro de 2019.

Sr.
Fabricio Furlan
Representante Legal
SEGPLUS Sistemas de Segurança - EIRELI
Rua Amazonas de Souza Azevedo, 328
contratosagruposegplus.com.br

I. Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Segplus Sistemas de Segurança -
EIRELI, inscrita no CNPJ n. 11.933.418/0001-78, estabelecida no endereço Rua Amazonas de
Souza Azevedo, 328, vencedora do certame Pregão Eletrônico N° 74/LABR/SBLO/2015.,
prestou para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, os serviços
descritos abaixo:

I. OBJETO

Contratação dos Serviços de Vigilância Armada e Desarmada, de Patrulhamento
Móvel para atuação em Areas externas (pátio, area perimetral e calçadas) nas dependências do
Aeroporto de Londrina - Governador José Richa, em Londrina - PR,

II. PERÍODO

25/09/2015 à 24/09/2019

Ill. DADOS DO CONTRATO

1.Termo de Contrato N° 0078-SV/2015/0035

2.Inicio da Vigência do Termo de Contrato: 24/09/2015

3. Quarto Aditamento N° 0064-SV/2018/0035: Objeto, dentre outros, a prorrogação do prazo
contratual do TC 0078-S V/2015/0035, por mais 12 (doze) meses com inicio em 25/09/2018 e

Classif. documental 004.000

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - lnfraero
Endereço : RUA TENENTE JOÃO MAURÍCIO DE MEDEIROS N 300 JD. AEROPORTO

CEP:86039090 LONDRINA-PR-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

Assinado com senha por CEZARINO ZAPATA MORENO em 10/01/2019 10:54:02.
Documento N°: 268472-587 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.brisigaex/publidapp/autenticar
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término em 24/09/2019.

64.
i;tariA
lfgrOMM

141

3.Local de Realização dos serviços: Aeroporto de Londrina - Governador José Richa - Rua
Tenente João Mauricio de Medeiros, 300 - Bairro Aeroporto - Londrina - PR.

4. Quantidade de postos de trabalho:

1
Cargo / Função !Qtd. Postos Horário

POSTO 01 - GUARITA UNO 2 07:00 As 19:00

POSTO 02- GUARITA UNO 2 19:00 As 19:00

POSTO 03- GUARITA TRÊS 2 07:00 As 19:00

POSTO 04- GUARITA TRÊS 1 19:00 As 07:00

POSTO 05- TECA 1 108:00 As 18:00

POSTO 06 - SALA DE DESEMBARQUE 1 07:00 As 19:00

,POSTO 07- SALA DE DESEMBARQUE 1 119:00 As 07:00

POSTO 08- VOR/D-VOR 1 .07:00 As 19:00

POSTO 09- VOR/D-VOR 1 19:00 As 07:00

POSTO 10- LÍDER 1 :0700à5 19:00

POSTO 11 - LÍDER 1 19:00 As 07:00

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço: RUA TENENTE JOÃO MAURÍCIO DE MEDEIROS N 300 JD. AEROPORTO

CEP:86039090 LONDRINA-PR-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

2
Assinado com senha por CEZARINO ZAPATA MORENO em 10/01/2019 10:54:02.
Documento N°: 268472-587 - consulta a autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.bilsigaex/public/app/autenticar

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.71,luizfernando)  pag. 1471 de 1732



ra !PEI PmTT
IV. VALOR PAGO

R$152.649,17 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e nove reais e
desessete centavos).

2. Atestamos, ainda, que a referida empresa atendeu As exigências contratuais
estabelecidas, não havendo anotações que possam desaboná-la.

CEZARINO ZAPATA MORENO
Gestor Operacional Suplente de Contrato

LOGP-2

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço: RUA TENENTE JOÃO MAURÍCIO DE MEDEIROS N 300 JD. AEROPORTO

CEP:86039090 LONDRINA-PR-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

3
Assinado com senha por CEZARINO ZAPATA MORENO em 10/01/2019 10:54:02.
Documento N°: 268472-587 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar
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I TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTiNt ;OS INo 0078-SV/2015/0035

CONTRATANTE
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA A EROPORTUARIA - INFRAERO
CNPJ/M N°00.352.294/0035-60
DEPENDENCIA: AEROPORTO DE LONDRINA - GOVERNADOR JOSE R1CHA
ENDEREÇO: RUA TENENTE JOÃO MAURÍCIO DE MEDEIROS. 300- CEP 86039-100 - LONDR1NNPR
REPRESENTANTE(S) LECIAL(1S): MARCUS VINICIUS REZENDE PIO, SUPERINTENDENTE IX) AEROPORTO DE
LONDRINA - Sl31.0. CI N" M-3751516 E CPF N" 596.887.926-00

CONTRÁTATA
RAzÃO SOCIAL:SEGPLIS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI - EPP
('N13.1/MF N° 11.933.418/0001-78
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS DE SOUZA AZE WAX), 328- BACACHER1-CURMBNPR CEP: 82.520-620
FONE: (41)3049.0909 E-MAIL: reccpcaocigruposegolus.com.hr e eomerciaragruposegolus.combr 
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): FABRÍCIO FURLAN. CI N°7.261.937-4 SSP/PR e CPF/MF N°005.770.189-06

OBJETO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DE PATItt 1,11AMENTO MOVE!, PARA
ATUAÇÃO EM AREAS EXTERNAS (PATIO, AREA PERIMETRAL E (:ALÇADAS) NAS DEPENDÊNCIAS DO
AEROPORTO DE LONDRINA - GOVERNADOR JOSÉ RICHA. EM LONDRINA/PR.

PREÇO/VALOR DO CONTRATO/REGI ME DE CONTRATAÇAO
MENSAL RS 149.875.16 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos)
GLOBAL R$ 1.816.799,89 (um milhão. oitocentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e nove reais e Oltenia e nove Centavos)
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PRAZO
DURAÇÃO: 12 (doze) mews, podendo ser prorrogado ate o limite de 60 meses.
INICIO: a part ir da expedição da Ordem de Serviço.

FONTE DE RECURSOS
RECURSOS: PRÓPRIOS
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 035.31105012-1.20117-2

DOCUMENTAÇAO

CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE: DOCUMENTAÇÃO ANEXA:
( 1CONCORRÊNCIA N." * TERMO DE REFERÊNCIA
( I TOMADA DE PREÇO N." * PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS
I ) CON VITE N.' * ATO DE DESIGNAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
IX I PREGÃO ELETRÔNICO N'074/LABR/SEIL0/2015 GARANTIA:
1 1 INEXIG. DE LICIT. PROC. N. ( I APÓLICE ( 1FIANÇA BANCÁRIA
( ) DISP. DE LICIT. PROC. N.° ( (DINHEIRO I )TiTin,o DA DIVIDA POBLICA

CONDIÇÕES
O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM DUAS VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA. E REGER-SE-Á POR SITS ANEXOS. CLAUSI.T.AS E
CONDIÇÕES QUE SE SEGI;EM E NORMAS EM VIGOR QUE LHE SAO APLICÁVEIS, EM ESPECIAL AS DO REGULAMENTO I. ICITAÇÕES E
CONTRATOS DA INFRAERO. DORAVANTE DENOMINADO SIMPLESMENTE REGULAMENTO, PUBLICADO NO D.O.U.. 14. , 131.1('AIX) NO
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DE 29/06/2009. SEÇÃO I Mos. 54 A 66. PELA LEI N" 10.520/2002 DE 17 DE JUNHO DE 2002, PE1.0 DEcRuro N"
5.450. DE 11 DE MAIO DE 2005. SUJEITANDO-SE, NO QUE COUBER. As DISPOSIÇÕES DA LEI N"8.6663. DE 21 DE JUN110 DE 1993 e LEI N'
12.846/2013, DE 1" DE AGOSTO DE 2013 E ALTERACCIES POSTERIORES.

TESTEM-UN-HA
Nome: .3 74NeIN-rs-k-N.1..
Cart. 'dent.: 12144„0,..k.

LOCAL/DATA/ASSINATURA
Londrina - PR, 22, de, .T&4 O.\1 de 2015.

A

1ARCU7S YIN IC REZENDE PIO
CONT TANTE

FABR.C10 FU LAN
\. CONTRA ADA

TESTEMUNHA
Nome: 1017' 77:r97 •;1?IP•rCart. Meat.:

,••• ffrt7,17, Tut
e

Paganh;
1L,•,̀""-"--'

-c

cr
E..
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CON DICÕES CONTRATUAIS 

I. OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO E CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO

1.1. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E
DESARMADA, DE PATRULHAMENTO MÓVEL PARA ATUAÇÃO EM AREAS
EXTERNAS (PATIO, AREA PERIMETRAL E CALÇADAS) NAS
DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO DE LONDRINA — GOVERNADOR JOSE
RICHA, EM LONDRINA/PR.

1.2. A contratação, objeto deste Contrato, sera executada pelo regime de preço global.

1.3. 0 prep mensal contratual ajustado é de R$ 149.875,16 (cento e quarenta e nove mil,
oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) e global, para o período de 12
(doze) meses, de R$ 1.816.799,89 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil. setecentos
e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), já incluído o valor de R$ 18.297,97
(dezoito mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) referente ao
Adicional 1.

1.4. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Contrato correrão por conta
de recursos próprios da CONTRATANTE alocados no Código Orçamentário n°
Dep.: 035, Conta: 311.05.012-1, Centro de Custo: 20.1 17-2.

2. PRAZO CONTRATUAL E LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. 0 prazo contratual sera. de 12 (doze) meses, contado a partir da data de expedição da
Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses, como preconizado no inciso 11 do art. 111 do
REGULAMENTO, a critério e conveniência da CONTRATANTE, mediante
lavratura de correspondente Termo Aditivo ou Apostilamento, desde que mantidas
todas as condições que propiciaram a habilitação da CONTRATADA e a classificação
de sua Proposta de Preços no feito licitatório, e autorizado formalmente pela
autoridade competente, atendidos os seguintes requisitos:

a) quando os serviços forem prestados regularmente;
b) o CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecunidria,

exceto a decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da garantia
contratual;

c) a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço;
d) o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a

Administração;

d.1) o valor do contrato sera considerado vantajoso para a Administração
quando for igual ou inferior ao estimado pela Administração para a
realização de nova licitação.

e) o CONTRATADO concorde expressamente com a prorrogação.

2.1.1 Na hipótese de aplicação de penalidade, com natureza pecuniária.
CONTRATADA, eventual prorrogação contratual dar-se-á apenas por meio
de Termo Aditivo.

çt.0-0,9
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2.2. A expedição da Ordem de Serviço somente se efetivará após a entrega da
documentação dos funcionários envolvidos no serviço, conforme subitem 7.1.3 e a
publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial da Unido (DOU).

2.3. Os serviços deverão ser prestados nos endereços indicados abaixo, corn observância
das condições e prazos estabelecidos no Termo de Referência, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas com os deslocamentos de seus profissionais:

a) Aeroporto Londrina - Governador José Richa. Rua Tenente João Mauricio de
Medeiros, 300- Bairro Aeroporto -Londrina/PR. CEP:86.039-100.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Mensalmente, até o dia 15 do mês da prestação dos serviços, deverão serapresentados A. FISCALIZAÇÃO, em meio fisico e magnético, os documentosdescritos nos subitens 3.1.1 a 3.1.5;

3.1.1. Folha de pagamento especifica por contrato, relativa ao mês anterior ao da
prestação dos serviços, nos termos da Lei 8.212, de 24/07/ 1 991;
3.1.1.1. A Folha de Pagamento dos empregados utilizados nos serviços

contratados deverá conter declaração firmada pelo representante da
CONTRATADA e por seu contador, nos seguintes termos:
-Declaramos, sob as penas da lei, que esta falha de pagamento,
pertinente ao mês ano contempla o nome de todos os
trabalhadores utilizados na execucclo dos serviços ajustados no
termo de contrato n° todas as parcelas remuneratórias e que
os correspondentes pagamentos fin-am realizados.-

3.1.2. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(GRF/GFIP) devidamente quitada, relativa ao mês anterior ao da prestaçãodos serviços;

3.1.3. SEFIP, incluindo a Relação de Empregados (RE) e o comprovante dadeclaração das contribuições a recolher 5. Previdência Social e a outrasentidades e fundos por FPAS, bem como o Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social;

3.1.3.1. Os valores constantes na GRF/GF1P e na GPS deverão corresponderaos informados na SEFIP;

3.1.3.2. A SEFIP/RE deverá ser preenchida com informações especificas dostrabalhadores segurados e alocados na execução dos serviços
contratados, bem como, deverá apresentar a indicação da modalidade"branco" e conter o mesmo número do código de barras daGRF/GFIP;

3.1.3.3. 0 Protocolo de envio de arquivos Conectividade Social deverá conteros mesmos caracteres alfanuméricos constantes na SEFIP;

2
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3.1.3.4. As empresas optantes pelo Imposto SIMPLES NACIONAL.
apresentarão a(s) guia(s) de recolhimento GRF/GFIP e GPS na forma
prevista nos itens 3.1.2., 3.1.3 e 3.1.4, exceto quanto aos itens
subsidiados por lei especifica.

3.1.4. Relação dos Trabalhadores com G RFF constante no arquivo SE Fl P.
modalidade "bronco- - Recolhimento aos FGTS e Declaração à Previdência,
se houver demissão no período;

3.1.5. Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo
SEFIP do Tomador de Serviços/Obra e Relação de Tomadores/Obras
(RET), constando, respectivamente, mesmo número de código de barras
constante na GRF/GFIP e mesmos caracteres alfanumérico constantes no
Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social.

3.2. Os documentos a que se referem os subitens 3.1.1 a 3.1.4 deverão ser apresentados
originais ou fotocopias autenticadas em cartório. Os demais, conforme faculta o § 3°
do art. 22 da Lei n° 9784/99, poderão ter suas copias autenticados pela INFRAERO,
mediante conferência com os documentos originais;

3.3. Por ocasião da liberação do pagamento referente á. "INDENIZAÇÃO AO FINAL DO
CONTRATO (Aviso Prévio ao Final do Contrato)", a CONTRATADA deverá
apresentar os documentos referidos nos subitens 3.1.1 a 3.1.5, referentes ao Ultimomês da prestação dos serviços, em meio fisico e magnético;

3.4. A CONTRATANTE deverá observar os procedimentos da legislação em vigorrelativos as normas gerais de tributação previdencidria e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pelo INSS, disponível no seguinte endereço:
www.mpas.gov.br;

3.5. A Nota Fiscal de Prestação de Serviços deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO.
mensalmente, entre os dias 23 a 25 do mês da prestação dos serviços, compreendendodo primeiro ao Ultimo dia do mês;

3.5.1. Além da Nota Fiscal, deverá ser apresentada, neste período, em meio fisico e
magnético, Guia de Recolhimento de Encargos Previdencidrios (G PS),
referente ao recolhimento do INSS Patronal, Seguro de Acidente do Trabalho
- SAT, entidades de terceiros (SENAC/SENAI, SESI/SESC, INCRA e
SALÁRIO EDUCAÇÃO) e o INSS retido dos empregados, devidamente
quitada, relativa ao mês anterior ao da prestação dos serviços.

3.6. 0 pagamento mensal, inclusive o pertinente ao último mês, respeitadas as demaiscondições contratuais, será efetuado no 2° (segundo) dia útil após o dia 4 (quatro) domês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços, desde que sejam entregues
FISCALIZAÇÃO, devidamente quitados, os documentos obrigatórios de que trata ossubitens 3.1 e 3.5.1;

3.7. A CONTRATADA, sem prejuízo do cumprimento das obrigações ajustadas nosubitem 3.3 destas Condições Contratuais, deverá apresentar ao final deste Contrato,
3 6k.
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para a liberação do pagamento referente à parcela "INDENIZAÇÃO AO FINAL DO
CONTRATO (Aviso Prévio ao Final do Contrato)", devolução do "Cartão de
Identificação" de todos os seus empregados alocados na prestação dos serviços;

3.8. Em caso de desligamento de empregado alocado na prestação dos serviços, durante a
vigência do contrato, a CONTRATADA deverá comprovar, por ocasião da
apresentação dos documentos referidos no subitem 3.1, o efetivo pagamentos das
obrigações trabalhistas daquele, em meio físico e magnético, por meio da cópia
autenticada dos documentos mencionados nos subitens 3.8.1 a 3.8.3;

3.8.1 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho — TRCT, devidamente
homologado pelo Sindicato da Categoria a que o empregado está vinculado
ou pelo órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego — MIE, caso o
empregado possua vinculo empregaticio corn a empresa em período igual ou
superior a 1 (urn) ano ou outro período, conforme disposição da Convenção
ou do Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria;

3.8.2 Atestado de Saúde Ocupacional Demissional (ASO demissional);

3.8.3 Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF, caso a demissão do
empregado ocorra por iniciativa do empregador.

3.9 Em caso de afastamento de empregado por licença médica, deverá ser apresentado,por ocasião da apresentação dos documentos referidos no subitem 3.1, cópiaautenticada do atestado médico, em meio físico e magnético;

3.10 Quando da ocorrência das situações mencionadas nos itens 3.8 e 3.9 deverá serapresentada documentação do empregado substituto, conforme relação constante nossubitens 7.1.2, alíneas "a" e "d' e 7.1.3;

3.11 A documentação de cobrança não aceita pela FISCALIZAÇÃO sera devolvida á.
CONTRATADA para as devidas correções, com as informações que motivaram suarejeição, contando-se o prazo de 12 (doze) dias úteis para pagamento a partir de suareapresentação e assim sucessivamente;

3.11.1 0 pagamento referente ao subitem precedente somente sera processado nas
quartas-feiras. Na eventualidade do 12° (décimo segundo) dia útil recair emoutros dias da semana, o pagamento sera processado na quarta-feira
imediatamente subsequente;

3.11.2 não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula
anterior;

3.11.3 a situação prevista no subitem 3.11.1 não caracterizará atraso no pagamento.
tampouco qualquer direito a atualização dos valores devidos;

3.11.4 A devolução da documentação de cobrança não aprovada pela
FISCALIZAÇÃO não servirá de motivo para que a CONTRATADA

4
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suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar os pagamentos
devidos aos seus empregados, contratados e/ou fornecedores;

3.11.5 Eventuais acertos quanto a acréscimos ou supressões de valores deverão
constar na Nota Fiscal de Prestação de Serviços do mês subseqüente.

3.12 A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais.
poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal de Prestação de Serviços
apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nas situações relacionadas
nos subitens de 3.12.1 a 3.12.5;

3.12.1 Execução parcial ou defeituosa dos serviços;

3.12.2 Existência de débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE.
quer proveniente da execução do presente Contrato ou de obrigações
ajustadas em outros instrumentos;

3.12.3 Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento
ficará retido até que a CONTRATADA atenda à clausula infringida;

3.12.4 Descumprimento pela CONTRATADA de obrigações avençadas com
terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a execução dos serviços ou
a CONTRATANTE;

3.12.5 Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

3.13 De conformidade com o que determina a Circular n° 3290, de 05/09/2005, do Banco
Central do Brasil, a CONTRATADA deverá informar no documento hábil de
cobrança o nome completo da pessoa jurídica ou fisica, o CNPJ ou CPF, nome do
Banco, n° da Agência e n° da conta para deposito, pela CONTRATANTE, do crédito
a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retromencionados, obrigatoriamente,
deverão ser da mesma pessoa fisica ou jurídica contratada.

3.14 Respeitadas as demais condições previstas nestas Condições Contratuais, em caso de
atraso de pagamento motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser pago será
atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até sua efetivação,
tendo como base o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - 1PCA 'pro
rata tempore, mediante a aplicação da seguinte formula:

AF= 1(1 + 1PCA/100) v3° - fl x

onde:

AF = Atualização Financeira;
1PCA = Percentual atribuído ao indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP = Valor liquido da parcela a ser paga.

5
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3.15 A CONTRATANTE fail a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de
qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação especifica, sendo que a
CONTRATANTE se reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for
facultativo;

3.16 0 pagamento pertinente a última parcela do preço mensal ajustado somente sera
liberado após a CONTRATADA ter cumprido integralmente todas as obrigações
contratuais;

3.17 A CONTRATANTE, ocorrendo ordem judicial, expedida mediante "Mandado
Judicial de Penhora de Crédito" reterá o valor determinado pelo Juiz e fará o
correspondente depósito, comunicando o fato à CONTRATADA;

3.18 0 pagamento do adicional de periculosidade constante do valor do contrato, quando
aplicável, ficará condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, do Laudo
Técnico Pericial de Periculosidade, elaborado por engenheiro ou médico do trabalho,
conforme estabelecido no art. 195 da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT;

3.19 0 presente Contrato se adequará de pronto as condições que vierem a ser baixadas
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se
dela divergentes;

3.20 Acerca do componente de custo relativo ao "aviso prévio final de contrato",
correspondente aos 7 (sete) dias não trabalhados pelo empregado terceirizado, a
CONTRATANTE somente indenizará a CONTRATADA no último pagamento
relativo ao contrato, no valor correspondente à comprovação da despesa custeada
pela contratada com os empregados desligados no ultimo mês de vigência do
instrumento contratual, limitado ao valor previsto na proposta de pregos. Sobre o
valor apurado incidirá o percentual da Margem de Contribuição e Tributos incidentes
sobre o Faturamento.

3.21 Após análise dos pagamentos, se o valor apurado for superior àquele efetivamente
recolhido pela empresa a titulo de Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza/ISSQN, deverá ser realizado o estorno corrigido da diferença utilizando-se
o indice Nacional de Preços ao Consumidor/IPCA, acumulado mensalmente, e
calculado a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do
pagamento;

4. REPACTUAÇÃO DO PREÇO

4.1 0 prego contratual poderá ser repactuado, observando-se o interregno mínimo de um
ano, contado a partir da data do orçamento a que se referir a proposta, considerando-
se como data do orçamento a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de
trabalho ou equivalente, observando-se nas repactuações subseqüentes o prazo
mínimo de um ano contado a partir da data do fato gerador da repactuação
imediatamente antecedente;

4.1.1. Caso o
deverá

Contrato abarque mais de uma categoria
ser dividida em tantos quantos forem

profissional, a repactuação
os acordos, dissídios ourr,‘6
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convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação, desde que
indicadas pela CONTRATADA no processo licitatório, bem como
comprovada a respectiva filiação por meio de guia de recolhimento sindical
patronal, devidamente quitada.

4.2 A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito a
repactuação dos pregos do contrato até a data da prorrogação contratual subseqüente;

4.2.1. Caso a CONTRATADA não requeira a repactuação e/ou não comprove o
desequilíbrio contratual tempestivamente e seja prorrogado o Contrato sem
pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar.

4.2.2. Caso tenha decorrido o prazo de trinta dias, após o registro do acordo ou
convenção coletiva de trabalho na DRT ou a sentença do dissídio coletivo
transitado em julgado, sem a contratada protocolizar o seu pedido de
repactuação junto a INFRAERO, a repactuação somente sera concedida a
partir da data do protocolo do pedido junto à Administração.

4.2.3. Caso as negociações para a celebração do acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou a solução do dissídio coletivo eventualmente instaurado, se
prolonguem por algum tempo após a data-base da categoria profissional
abrangida pelo contrato administrativo e, nesse intervalo, a INFRAERO
convoque a contratada para uma prorrogação contratual, caberá à contratada
inserir no termo aditivo a ser celebrado clausula por meio da qual resguarde
seu direito a repactuação, a ser exercido tão logo disponha do instrumento
relativo ao acordo ou 6. convenção devidamente registrado.

4.3 Na primeira repactuação, além do custo da mão-de-obra, poderão ser contemplados
todos os componentes de custo deste Contrato, desde que tenham sofrido variação a
partir da data de apresentação da proposta, mediante demonstração analítica dessa
variação devidamente justificada e comprovada, de modo a que todos estejam
atualizados na mesma data;

4.4 0 novo pedido de repactuação poderá ser concedido depois de decorrido doze meses
da data do fator gerador da repactuação imediatamente antecedente ou da data de
indenização, conforme o caso;

4.5 Por ocasião do pleito de repactuação ou de revisão, a CONTRATADA deverá
observar o seguinte:

a) requerimento, com vistas a majoração ou redução de preços;

b) demonstração de desequilíbrio, com a apresentação de duas planilhas de custos:
uma do tempo atual e outra da época da proposta;

c) comprovação dos valores dos itens a serem revisados ou repactuados, feita
através de diversos meios (revistas, periódicos, órgão públicos, etc), devendo
haver compatibilidade e veracidade das informações apresentadas.

7
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4.5.1 Constatada na instrução do processo ausência de elementos necessários e
suficientes para a avaliação do pleito, exigidos no subitem 4.6 deste contrato,
a dependência deve formalizar, prontamente, Oficio protocolado à empresa
requerente, com o objetivo de elidir eventual direito de indenização pelo
período em que a INFRAERO não se pronunciou sobre a instrução do
processo;

4.5.1.1 A correspondência estabelecerá que a CONTRATADA deve
apresentar os dados adicionais em data não superior a cinco dias
úteis a contar do recebimento da mencionada comunicação. e que o
não cumprimento do prazo acarretara a análise do pleito tendo por
base somente os documentos apresentados;

4.5.1.2 Complementada a documentação no prazo estabelecido pela
INFRAERO, poderá ser considerada, para efeito de repactuação ou
revisão, a data do pedido inicial protocolizado na dependência;

4.5.1.3 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a
variação de custos alegada pela CONTRATADA.

4.5.2 E vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficios não previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção
coletiva;

4.5.3 A repactuação ou revisão poderá ensejar a redução ou majoração do valor
do contrato;

4.5.4 Não poderão ser admitidos como justificativas para embasar pleitos de
repactuação contratual, eventuais reajustes salariais concedidos pela
CONTRATADA a seus empregados, em razão de acordo ou convenção
coletiva, cujos termos colidam com a política econômica do Governo
Federal, ou que concedam aumentos salariais ou vantagens não praticadas
por outros setores da economia.

4.6 A repactuação obedecerá aos preços praticados no mercado ou ern outros contratos
da Administração Pública, bem como à leeislacão pertinente ao assunto, no que
couber, sendo a analise relativa a repactuação realizada com base na Planilha de
Custo e Formação de Preço, admitindo-se a majoração corn fundamento nos
seguintes documentos/elementos, a seguir relacionados, observada a disponibilidade
orçamentária:

a) remuneração de pessoal — acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.
devidamente registrada e arquivada no órgão regional ou nacional, conforme o
caso, do Ministério do Trabalho, consoante o disposto no art. 614, capul, da
CLT, corn reflexos nos valores dos encargos sociais, margem de contribuição e
impostos; e quando não houver acordo, dissídio ou convenção coletiva
especifica para aquela categoria, a repactuação noderi ser concedida 
mediante a demonstração, nela Contratada, da real variação de custos,

8
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clue deverá ser realizada mediante comprovação de clue efetivamente
majorou os salários de seus empregados de acordo com a realidade de
mercado e à constatação, vela Infraero, de cute os novos valores refletem 
fielmente as condições de mercado, conforme os parãmetros dispostos nos
incisos do 4 2° do art. 40 da IN/MPOG/SLTI n° 02/2008; 

b) encargos sociais/trabalhistas - somente será permitida a alteração dos
percentuais constantes da proposta da CONTRATADA quando alterada a
legislação vigente;

c) insumos:

c.1) encargos diretos (vale transporte, vale refeição/alimentação, cesta básica),
com base no reajuste da tarifa de transporte, acordo ou convenção
coletiva, devidamente registrada e arquivada no órgão regional ou
nacional, conforme o caso, do Ministério do Trabalho, consoante o
disposto no art. 614, caput, da CLT, ou cotação de valores de mercado,
sendo este Ultimo utilizado em caráter excepcional, na ausência dos
instrumentos anteriormente relacionados, tendo como percentual limitador
o Ind ice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA);

c.2) material de limpeza/consumo - Com base em notas fiscais, faturas ou
documentos equivalentes emitidos em data anterior ao período da
repactuação comparado com valores de documentos expedidos próximos
a data da atual repactuação. Quando comprovadamente o percentual da
repactuação para material de consumo for superior à variação de índice
econômico setorial, e na falta deste, como referência, a variação do indice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, a alteração do valor
da mencionada rubrica terá como percentual limitador o índice de preps
especifico ou IPCA;

c.3) outros (seguro, uniformes, cursos, EP1) - Com base na legislação
aplicada, ou em documentos legais, tais como notas fiscais, recibos,
faturas ou comparando com outros preços praticados pela Administração
Pública em contratos semelhantes, bem como aqueles praticados no
âmbito da INFRAERO, tendo como limitador o IPCA.

4.7 A parte interessada manifestará expressa e fundamentadatnente as razões da
repactuação do prego que, se procedentes, observará os dispostos nos subitens 4.1,
4.2, 4.3 e 4.4 destas Condições Contratuais;

4.7.1 Caso ocorra atraso na data do registro da convenção ou Acordo Coletivo de
Trabalho ou, ainda, da sentença do dissídio transitada em julgado, o período
compreendido entre a data da vigência do referido instrumento e a do efetivo
registro será devido a titulo de indenização, desde que comprovado o efetivo
pagamento aos empregados pela CONTRATADA durante o period();

4.8 As alterações dos valores contratuais, em função da repactuação, serão efetivadas
mediante Termo Aditivo, que passará a produzir efeitos:

9
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a) a partir da assinatura do termo aditivo;
b) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa A repactuação;
c) em data futura, desde que acordada entre as partes. sem prejuízo da contagemde periodicidade para concessão das próximas repactuações; ou
d) em data anterior à ocorrência do fato gerador. exclusivamente quando arepactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fatogerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplardata de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito decompensação do pagamento devido, assim como para contagem da anualidadeem repactuações futuras;
e) os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para ositens que a motivaram, e apenas em relação A diferença porventura existente.

4.9 Havendo atraso na efetivação da repactuação, por culpa da CONTRATANTE, operíodo compreendido entre a data da manifestação da CONTRATADA e da decisãoda CONTRATANTE será retribuída a titulo de indenização, pago cornoreconhecimento de divida;

4.10 A INFRAERO poderá também propor a repactuação ou revisão de preps ACONTRATADA, desde que se faça necessário recompor a equação do contrato emfavor da Administração, para adequá-lo As reais condições ajustadas inicialmente.
5. ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO

5.1. A FISCALIZAÇÃO representará a CONTRATANTE e terá as atribuições delegadasem Ato Administrativo especifico e, ainda, as descritas nos subitens 5.1.1 a 5.1.1 0;
5.1.1. Agir e decidir em nome da CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar osserviços executados em desacordo com os encargos constantes do Termo deReferência;

5.1.2. Certificar a documentação de cobrança correspondente, após constatar o fielcumprimento dos serviços contratados e das demais condições contratuais;
5.1.3. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações deurgência ou emergência, sendo, nestas hipóteses, reservadoCONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO, por escrito, aposterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;

5.1.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o seuempregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presenteContrato;

5.1.5. Avaliar os serviços previstos neste contrato, de acordo com osprocedimentos constantes no Termo de Referência, com a aplicação dascominações previstas no Termo de Contrato, quando necessário;

lo
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5.1.6. Propor, nos termos contratuais, cominação(es) à CONTRATADA dando-lhe
ciência do ato, por escrito, e, observando-se o ajuste constante do subitem
9.2 destas Condições Contratuais, comunicar a area de contratos da
CONTRATANTE para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito
da CONTRATADA;

5.1.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de cominação(es), nos termos do subitem 9.2 destas
Condições Contratuais;

5.1.8. Conferir os documentos listados nos subitens 3.1, 3.2 e 3.3 destas Condições
Contratuais e somente liberar o pagamento quando os documentos estiverem
corretos e, se for o caso, após ter glosado o valor que lhe for informado pelo
órgão Jurídico, nos termos do subitem 12.14 destas Condições Contratuais,
pertinente à Reclamação Trabalhista proposta por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA contra a CONTRATANTE;

5.1.8.1 Comunicada, pelo Orgdo Jurídico da CONTRATANTE, a
propositura de Reclamação Trabalhista, deduzir da correspondente
documentação de cobrança mensal o valor do pedido feito pelo
empregado ou ex-empregado da CONTRATADA ou, ainda, o
pertinente ao depósito recursal;

5.1.9. Liberar os pagamentos somente após ter recebido da CONTRATADA os
documentos relacionados nestas Condições Contratuais e desde que esta
tenha cumprido as demais obrigações ajustadas neste Contrato;

5.1.10. Realizar, semestralmente, pesquisa, verificação e relatórios de avaliação e
acompanhamento da CONTRATADA, exigindo documentação
comprobatória da não existência de mão de obra forçada.

No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrição de
qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos e informações julgadas
necessárias, relacionados com os serviços contratados.

6. DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

6.1. A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição
porventura constatada na sua execução;

6.1.1. A omissão, ainda que eventual, da FISCALIZAÇÃO no desempenho de suas
atribuições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita
execução dos serviços contratados.

6.2. A CONTRATADA será representada por Preposto qualificado, o qual dirigirá os
trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome,
nos assuntos relativos aos serviços contratados;

II
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6.2.1. A CONTRATADA comunicará prévia e expressamente à FISCALIZAÇÃO
o nome do Preposto por ela indicado para ser aprovado pela
CONTRATANTE; em caso de sua falta ou impedimenta o mesmo deverá
ser substituído por outro, cujo nome será também comunicado.
expressamente, a. aprovação da FISCALIZAÇÃO.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos ern outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração do prego ajustado, obriga-se,
ainda, a CONTRATADA a atentar As ações descritas nos subitens 7.1.1 a 7.1.40;

7.1.1 Manter, durante a vigência do presente Instrumento, as mesmas condições
que propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo licitatório,
inclusive a sua situação de Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista;

7.1.1.1 Visando ao cumprimento do inciso XIII do artigo 55 da Lei n.°
8.666/93, a INFRAERO verificará, trimestralmente a partir da
expedição da Ordem de Serviço, a documentação de Regularidade
Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA, mediante consulta on line
ao S1CAF ou apresentação, pela Contratada, das respectivas
certidões, incluindo-se a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT, podendo ainda a Fiscalização consultar por meio
eletrônico (internei), para comprovação da real situação da
CONTRATADA;

7.1.1.2 Constatada a irregularidade nas condições de habilitação, a
FISCALIZAÇÃO deverá adotar os seguintes procedimentos:

7.1.1.2.1 Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência em
questão, dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
regularizar a situação ou apresentar defesa escrita, sob
pena de aplicação da penalidade de multa de I% do valor
global do contrato:

7.1.1.2.2 Aplicada a punka) do subitem anterior, em caso de não
acolhimento das razões da CONTRATADA, esta terá um
prazo improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos para regularizar sua situação, sob pena de dobra
da multa por força de reincidência, bem como rescisão
unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções
previstas neste instrumento contratual;

7.1.1.2.3 Caso a CONTRATADA regularize sua situacão, havendo
novo exame das condições de regularidade e a
CONTRATADA apresente o mesmo problema, o
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processo descrito nos subitens 7.1.1.2.1 e 7.1.1.2.2
ocorrerá novamente, com aplicação da multa em dobro.

NOTA: A não apresentação de qualquer documento de obrigação da
CONTRATADA, na data aprazada. não a desobriga do fiel
cumprimento deste Contrato e nem a desonera de qualquer
obrigação.

7.1.2 No inicio do contrato, a CONTRATADA se obriga a apresentar os seguintes
documentos referentes aos empregados alocados nos serviços:

a) apólices de seguro de acidentes de trabalho dos empregados que
direta ou indiretamente estão vinculados ao objeto do contrato paws.
cobrindo, particularmente, os casos de morte e invalidez permanente;

b) relação de todo pessoal envolvido nos serviços, constando as
informações como a identificação do empregado com sua função/cargo:

C) Certidão de regularidade referente a Contribuição Sindical Anual da
Categoria Econômica (Art. 579 c/c disposto nos §§3° e 40 do Art. 580
da CLT);

d) comprovante de entrega dos Uniformes e EPIs aos empregados
alocados na prestação dos serviços, conforme itens relacionados na
Planilha de Composição de Custos.

NOTA i. Os comprovantes de entrega dos Uniformes e EPIs, mencionados na
alínea "d" do subitem 7.1.2, acima, deverão ser apresentados
FISCALIZAÇÃO conforme a regularidade de entrega aos empregados
prevista no Termo de Referência;

ii. As apólices mencionadas na alínea "a" do subitem 7.1.2, supra, deverão
ser mantidas em dia as expensas da CONTRATADA, qualquer que seja sua
categoria ou atividade.

7.1.3 Apresentar, no ato em que requerer o -Cartão de Identificação" de seu
empregado para prestar os serviços contratados, cópia dos seguintes
documentos:

a) documento legal de identidade com foto;

NOTA: Se estrangeiro, deverá ser apresentada Carteira Nacional de
Estrangeiro dentro da validade, expedida pelo Departamento de Policia
Federal ou passaporte com visto temporário autorizado pela Policia
Federal;

b) Cadastro de Pessoa Física;

c) Carteira de Trabalho, com o respectivo registro, e/ou outro documento
comprovante de vinculo legal;

13
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d) Carteira Nacional de Habilitação, para operador de veículos eiou
equipamentos, de acordo com a Categoria requerida;

e) Certificado de conclusão do Curso de Familiarização em SGSO. realizado
em âmbito local, para acessar areas operacionais;

f) Certificado de conclusão do Curso de Direção Defensiva, realizado em
âmbito local, para operador de veículos e/ou equipamentos;

g) Certidões de Antecedentes:

g.1) Certidão Negativa da Justiça Federal emitida pelo site da Justiça
Federal (www.justicafederal.gov.br);

g.2) Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo site da Policia
Federal (www.dpf. gov.br);

g.3) Atestado de Antecedentes Criminais emitido pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado.

7.1.3.1. As certidões deverão ser emitidas na localidade de domicilio do
solicitante.

7.1.3.2. As certidões positivas deverão ser apreciadas pela Policia Federal.

7.1.3.3. Quando do afastamento do credenciado das dependências da
CONTRATANTE deverá ser devolvido o "Carta() de
Identificação- e ser firmada Declaração pelo empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA atestando o período em que o
mesmo prestou serviços à CONTRATADA nas dependências da
CONTRATANTE.

NOTA Os dados apostos na Declaração serão conferidos pela FISCALIZAÇÃO
com os documentos em poder da CONTRATANTE para se certificar da
veracidade dos mesmos.

7.1.4 Ressarcir a CONTRATANTE o valor correspondente a expedição do
"Carta() de Identificação" para os seus empregados;

7.1.5 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação
pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos serviços contratados
os EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI ), observando.
no que couber, o MANUAL da CONTRATANTE de PROCEDIMENTOS
DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, cujo texto, na integra.
encontra-se disponibilizado no seguinte endereço:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao;

7.1.6 Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade corn o Termo
de Referência e com o Acordo. Convenção ou Dissídio Coletivo da
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Categoria indicada na licitação e. ainda, observar as instruções emitidas pela
FISCALIZAÇÃO;

7.1.7 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal capacitado e
habilitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução
dos serviços, correndo por sua conta todos os encargos e obrigações de
ordem trabalhista, previdencidria e civil, apresentando, ainda, à
CONTRATANTE, sempre que solicitado, a relação atualizada desse pessoal;

7.1.8 Inteirar-se, junto A FISCALIZAÇÃO, dos detalhes de entrada e saída, nas
áreas de execução dos serviços, de seu pessoal, equipamentos, materiais e
demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de segurança
exigidas;

7.1.9 Afastar dos locais de trabalho e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer empregado cuja atuação ou permanência prejudique o
prosseguimento regular dos serviços ou cujo comportamento seja julgado
inconveniente pela FISCALIZAÇÃO;

7.1.10 Manter no recinto do local da prestação dos serviços um livro denominado
"Diário de Ocorrência", onde serão registrados pelas partes
CONTRATANTEs quaisquer fatos relativos aos serviços contratados. Os
registros feitos receberão o visto do preposto da CONTRATADA e da
FISCALIZAÇÃO e servirão para subsidiar a avaliação dos serviços
prestados;

7.1.10.1. 0 Livro Diário de Ocorrência de que trata o subitem 7.1.10 tali
parte integrante do processo de gestão de contrato em poder da
CONTRATANTE.

7.1.11 Proibir que seus empregados ingressem em áreas estranhas aos locais de
execução dos serviços sem antes certificar-se de já existir autorização
expressa para tal e responsabilizar-se civilmente por todo e qualquer dano a
que esses derem causa nesses locais, ainda que autorizados para neles
adentrar;

7.1.12 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações ou documentos impressos
e digitalizados, de interesse para a execução dos serviços que a
CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;

7.1.13 Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não
atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado
motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da
FISCALIZAÇÃO não desobriga a CONTRATADA de sua própria
responsabilidade quanto A adequada execução dos serviços contratados;

7.1.14 Executar, As suas custas, os refazimentos dos serviços executados em
desacordo corn este Contrato e seus Anexos;
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7.1.15 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos,
materiais ou serviços pela FISCALIZAÇÃO e pelos atrasos acarretados poresta rejeição, de acordo com as disposições deste Contrato;

7.1.16 Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por qualquerdano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ousob sua responsabilidade, ou ainda de terceiros, nas areas de execução dosmesmos;

7.1.16.1. Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua
responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros. a
CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não
proceder, a CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela
para ressarcir os prejuízos de quem de direito.

7.1.17 Restringir ao interior da area designada pela CONTRATANTE, quandonecessário, a estocagem e a guarda de materiais e equipamentos a seremutilizados na execução dos serviços;

7.1.18 Proceder, por sua conta, a retirada dos materiais e equipamentos de suapropriedade da area que lhe for designada pela CONTRATANTE, após o
encerramento, resilição ou rescisão deste Contrato;

7.1.19 Atentar quanto à seleção de seus empregados, mantendo-os, quando emserviço, bem apresentados e portando o "Cando de Identificação";

7.1.20 Fiscalizar o pessoal que executar os serviços, direta ou indiretamente, no fielcumprimento das normas impostas pela CONTRATANTE, ficandoentendido que o seu descumprimento por quaisquer dessas pessoasacarretará o imediato afastamento do infrator;

7.1.21 Alocar na execução dos serviços somente trabalhador pertencente ao seuquadro funcional;

7.1.22 Sujeitar-se ao horário de trabalho que a CONTRATANTE adotar oudeterminar, de acordo corn as suas conveniências ou as necessidades dosserviços, sendo a alteração comunicada pela FISCALIZAÇÃO com urna
antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas da data fixada para o iniciodos mesmos;

7.1.23 Suspender, imediatamente, o uso de materiais e/ou equipamentos
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, retirando-os dos locais de execução dosserviços;

7.1.24 Atentar quanto aos requisitos de urbanidade e bom relacionamento de seusempregados no trato com o público em geral;
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7.1.25 Manter atualizadas, junto aos órgãos competentes, as inscrições/registros
específicos que a legitime a exercer os serviços objeto do presente Contrato.
bem assim a contratar com a Administração Pública;

7.1.26 Abrir, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, na forma da lei, contado a
partir da data de assinatura do Contrato, caso não esteja instalada na praga
da localidade da prestação dos serviços, urn escritório ou urna filial na
localidade, corn capacidade operacional para receber e solucionar qualquer
demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos
pertinentes á seleção. treinamento, admissão e demissão dos funcionários;

7.1.27 Devolver, de imediato, á FISCALIZAÇÃO o "Cartão de Identificação- do
empregado transferido, afastado ou desligado;

7.1.28 Pagar pontual e corretamente os salários e demais consectdrios a seus
empregados, bem assim realizar os correspondentes recolhimentos aos
órgãos arrecadadores das contribuições sociais, trabalhistas e fiscais:

7.1.29 Apresentar, de imediato, 5. CONTRATANTE cópia autenticada de toda
alteração efetivada em seu Contrato Social, bem assim dos documentos de
identificação pessoal dos Sócios ou Cotistas, Gestores e/ou Representantes
(Carteira de Identidade e Cartão de Identificação do Contribuinte) e do
correspondente comprovante de residência;

7.1.29.1. Em se tratando de Sociedade Anônima, apresentar, também, os
documentos de eleição de seus Gestores e nova composição
societária;

7.1.29.2. Os documentos relacionados no subitem 7.1.29 devem ser
mantidos na CONTRATANTE, sempre atualizados.

7.1.30 Cumprir fielmente todas as obrigações assumidas neste Contrato e seus
Anexos;

7.1.31 Substituir o uniforme dos seus empregados com a frequência em
conformidade estipulado no Acordo/CCT — Convenção Coletiva de
Trabalho, ou, em sua falta, a cada 12 (doze) meses ou quando encontrarem-
se fora dos padrões de apresentação pessoal exigidos pela
CONTRATANTE, conforme subitem 9.5 do Termo de Referência;

7.1.32 Encaminhar à FISCALIZAÇÃO, com antecedência de 30 (trinta) dias, a
relação de empregados que fruirão ferias no período subsequente, assim
como, daqueles que irão substitui-los;

7.1.33 Ministrar os cursos e treinamentos exigidos, bem como reciclagem aos seus
empregados, sempre que determinado pela FISCALIZAÇÃO;

7.1.34 Fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos,
necessários à execução dos serviços;
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7.1.35 Cumprir rigorosamente os Termos do Acordo. Convenção ou Dissídio
Coletivo da Categoria indicada na licitação.

7.1.36 Nas contratações onde a obra ou serviço possa intervir na area de
movimento, afetar a zona de proteção do aeródromo, interferir na
operacionalidade dos serviços aeronáuticos, alterar a característica fisica e/ou
operacional do aeroporto ou colocar em risco a segurança operacional do
aeródromo, a Contratada clever*

a) Ser membro ativo no trabalho de elaboração da AISO - Análise de
Impacto sobre a Segurança Operacional e do PESO-OS - Procedimentos
Específicos de Segurança Operacional para Obras e Serviços, das obras
e serviços a serem executados, nas áreas/condições indicadas acima,
mediante projetos aprovados pela área/órgão competente e assumir as
obrigações e responsabilidades de implantação de medidas mitigadoras
que lhe forem atribuidas nesses processos, bem corno os custos
correspondentes;

b) Fornecer documentos, desenhos, plantas e informações necessárias a
elaboração da AISO e do PESO-OS;

c) Iniciar a obra ou serviço mediante a expressa aceitação dos respectivos
AISO e PESO-OS pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC,
corn imediata aplicação das ações definidas nesses documentos, que
forem de sua responsabilidade;

d) Disponibilizar empregados, prepostos e/ou contratados por meio de
relação de pessoas a ser encaminhada ao Gestor do Contrato para
participar de palestra de explanação da AISO e do PESO-OS, simulação
de resposta para retirada de equipamentos, simulação de evacuação de
emergência, bem como outros treinamentos que forem requeridos pelo
Operador Aeroportuário ou estabelecidos na AISO e no PESO-OS,
arcando com os custos decorrentes;

e) Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e
contratados as instruções de Segurança Operacional que forem
expedidas pelo Operador Aeroportuário;

O Observar requisitos de Segurança Operacional vigentes para todas as
atividades operacionais do aeroporto, garantindo que a execução da
obra ou serviço seja realizada de maneira segura em relação aos
empregados, usuários da dependência e de terceiros, tornando as
seguintes precauções necessárias:

f.1) confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalização e
iluminação das areas de execução da obra ou serviço. de forma a
atender os requisitos de Segurança Operacional do aeroporto,
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g)

sendo que seu projeto deverá ser aprovado pelo Operador
Aeroportuário;

f.2) os materiais a serem utilizados para isolamento, sinalização e
iluminação relacionados A execução da obra ou serviço deverão
ser frangiveis, fixados de maneira adequada e deverão ser
submetidos à prévia aprovação do Operador Aeroportuário.

Relatar, a qualquer tempo, através de seu preposto ou da própria
contratada as condições inseguras, que porventura existirem. ao Gestor
do Contrato ou ao Responsável pelo Sistema de Gerenciamento da
Segurança Operacional — SGSO do aeroporto;

h) Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais,
adequados A execução do objeto contratado, levando em consideração a
segurança das operações do aeroporto e a legislação da ANAC,
submetendo a análise prévia e parecer do Responsável pelo SGSO do
aeroporto;

i) As clausulas de Segurança Operacional aqui apresentadas tratam de
obrigações comuns a obra, serviço, fornecimento ou concessão de uso
de área que possa intervir na área de movimento, afetar a zona de
proteção do aeródromo, interferir na operacionalidade dos serviços
aeronáuticos, alterar a característica fisica e/ou operacional do aeroporto
ou colocar em risco a segurança operacional do aeródromo, não sendo
limitadas a estas;

i) As cláusulas de Segurança Operacional especificas ao objeto deste edital
estão dispostas no Termo de Referência ou Projeto Básico e são de
cumprimento obrigatório.

7.1.37 Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências
localizadas na cidade local da prestação dos serviços, salvo se opção em
contrário do empregado;

7.1.38 Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do
contrato, cartão cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos
os empregados;

7.1.39 Providenciar, junto ao INSS, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
assinatura do contrato, senha para todos os empregados corn o objetivo de
acessar o Extrato de Informações Previdencidrias;

7.1.40 Providenciar, quando solicitado pela CONTRATANTE, no prazo de 15
(quinze) dias, a seguinte documentação adicional:

a) extratos de Informações Previdencidrias e de depósitos do Fundo de
Garantia e Tempo de Serviço — FGTS de seus empregados, bem como
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quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade
trabalhista e fiscal da CONTRATADA;

b) cópia dos respectivos comprovantes de depósitos bancários relativos aos
créditos dos salários dos seus empregados;

c) os comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-
transporte, auxilio-alimentação, etc.), 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;

d) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem previstos em lei;

e) registro de Frequência (Folha de Ponto ou Cartão de Ponto), bem como
contracheque dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços e de qualquer empregado.

7.2 Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão
inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Sem prejuízo de suas prerrogativas contratuais, constituem-se obrigações da
CONTRATANTE:

8.1.1 Efetuar a CONTRATADA os pagamentos nas condições estabelecidas neste
Instrumento;

8.1.2 Fornecer, quando detiver, outras informações que se fizerem necessárias
execução dos serviços;

8.1.3 Indicar, se necessário, local para a CONTRATADA depositar materiais e
equipamentos, bem assim para atender as necessidades básicas de seus
empregados.

9. COMINAÇÕES

9.1. Sem prejuízo das sanções ajustadas na Clausula Décima destas Condições
Contratuais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente
comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, à CONTRATADA poderão ser
aplicadas, garantida a prévia defesa, as penalidades descritas nos subitens 9.1.1 a
9.1.5:

9.1.1 Advertência por escrito;
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9.1.2 Multa sobre o valor mensal deste Contrato, conforme a tabela de que trata o
Anexo deste Instrumento;

9.1.3 Rescisão contratual e multa de 10% (dez por cento) do valor total global deste
Contrato, quando a falta, no entender da CONTRATANTE justificar a adoção
destes atos, podendo ainda ficar impedida de licitar e contratar corn a Administração
Pública Federal e ser descredenciada no S1CAF, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 40 da Lei n° 10.520/2002, de 17
de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Contrato e das demais cominações legais:

9.1.4 Responder por perdas e danos ocasionados á. CONTRATANTE, os quais
serão apurados em competente processo, levando-se em conta as
circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;

9.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punka-) ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem 9.1.3.

9.2 Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 12.846/2013 à Contratada que:

a) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

h) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;

obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública;

9.3 A CONTRATADA, notificada da cominação que poderá lhe ser aplicada, terá o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Notificação, para apresentar defesa
prévia;

9.3.1 Da decisão da FISCALIZAÇÃO sobre a aplicação da multa contratual caberá
recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência da
decisão;

9.3.2 A autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela
procedência ou não do Recurso; a decisão deverá ser comunicada
formalmente à CONTRATADA.
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9.4 0 valor da multa aplicada, após esgotado o prazo recursal ou se interposto recurso no
prazo regulamentar e for o mesmo improvido, será deduzido do primeiro pagamento
que a CONTRATADA fizer jus. Caso o crédito da CONTRATADA junto A
CONTRATANTE seja insuficiente para cobrir o valor da penalidade aplicada, o
mesmo poderá ser deduzido da Garantia de Cumprimento do Contrato ou cobrado
mediante competente processo judicial.

10. RESCISÃO E CONSEQÜÊNCIAS

10.1 A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão por justa
causa e acarretará as conseqüências previstas neste Instrumento e na legislação
pertinente;

10.2 Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão por justa causa
deste Contrato, pela CONTRATANTE as situações descritas nos subitens 10.2.1 a
10.2.17;

10.2.1 A paralisação injustificada dos serviços;

10.2.2 0 não cumprimento de clausulas contratuais, especificações ou prazos;

10.2.3 A subcontratação, ainda que parcial, dos serviços objeto deste Contrato, sem
a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

10.2.4 A cessão ou transferência do presente contrato:

10.2.5 0 desatendimento As determinações da FISCALIZAÇÃO designada para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

10.2.6 0 cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;

10.2.7 A decretação de falência, o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;

10.2.8 A dissolução da sociedade;

10.2.9 A alteração societária que modifique a finalidade ou o controle acionário ou,
ainda, a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da CONTRATANTE,
inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;

10.2.10 0 protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de
fundos que caracterizem a insolvência da CONTRATADA;

10.2.11 A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou
órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de
tributos;

10.2.12 0 descumprimento de quaisquer das condições ajustadas neste Contrato;

10.2.13 A utilização pela CONTRATADA de mão-de-obra de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a
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partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 70 da
Constituição Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998);

10.2.14 0 conhecimento, ainda que, "a posteriori", de fato ou ato que afete a
idoneidade da CONTRATADA ou de seus s6cios/cotistas ou de seus
gestores ou ainda de seus representantes;

10.2.15 Razões de interesse público;

10.2.16 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado,
impeditivo da execução deste Contrato;

10.2.17 Implementação da substituição dos serviços terceirizados por empregados do
quadro próprio da INFRAERO, na forma da Cláusula 9' do Termo de
Ajustamento de conduta firmado entre a INFRAERO e o Ministério Público
Federal, em 22/02/2006. A rescisão se dará mediante prévio e expresso aviso
de 60 (sessenta) dias.

10.3 Constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela CONTRATADA, as situações
descritas nos subitens 10.3.1 a 10.3.4;

10.3.1 A supressão de serviços, por parte da CONTRATANTE. sem anuência da
CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial deste Contrato,
além do limite permitido em lei;

10.3.2 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra ou, ainda, por força
de ato governamental;

10.3.3 0 atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE relativos aos serviços já recebidos e corretamente
faturados;

10.3.4 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado,
impeditivo da execução deste Contrato.

10.4 Nos casos relacionados nos subitens 10.3.1 a 10.3.3 destas Condições Contratuais, a
CONTRATADA será ressarcida dos eventuais prejuízos sofridos, desde que
regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

10.4.1 devolução da Garantia de Cumprimento do Contrato prestada;

10.4.2 recebimento dos valores dos serviços que executou, desde que aceitos, até a
data da rescisão deste Contrato, porventura ainda não pagos.

10.5 A rescisão deste Contrato, efetivada pela CONTRATANTE, com base no ajuste
constante nos subitens 10.2.1 a 10.2.14 destas Condições Contratuais acarreta as
conseqüências descritas nos subitens 10.5.1 a 10.5.5, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas neste Contrato e em lei;
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10.5.1 Assunção imediata, pela CONTRATANTE, dos serviços objeto deste
Contrato, no estado em que se encontram, por ato próprio seu;

10.5.2 Ocupação e utilização, pela CONTRATANTE, das instalações. dos
equipamentos, dos materiais e do pessoal empregado na execução dos
serviços indispensáveis a sua continuidade, os quais serão devolvidos ou
ressarcidos posteriormente A CONTRATADA, mediante avaliação prévia.
nos termos do subitem 10.8 destas Condições Contratuais;

10.5.3 Execução, imediata, da Garantia de Cumprimento do Contrato constituída
para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

10.5.4 Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos
causados pela CONTRATADA;

10.5.5 impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal e
sell descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4° da Lei n°
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.6 A rescisão deste Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE ou da
CONTRATADA não impedirá que a CONTRATANTE dê continuidade A execução
dos serviços mediante a contratação de terceiros;

10.7 A rescisão fundamentada em razões de interesse público ou na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior dará h. CONTRATADA o direito a liberação da Garantia
de Cumprimento do Contrato e ao recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos
serviços executados e aceitos;

10.8 Ocorrendo a rescisão deste Contrato, a CONTRATANTE constituirá Comissão para
arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação, e concederá
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que a CONTRATADA indique seu
representante;

10.8.1 Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou
não comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a Comissão fará o
respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses, as partes declaram
aceitar incondicionalmente o relatório de arrolamento feito.

10.9 Caso não convenha à CONTRATANTE exercer o direito de rescindir este Contrato,
quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá
suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento da
Nota Fiscal de Serviços e sua correspondente Fatura e/ou intervindo na execução dos
serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.10 A inobservância dos prazos fixados para apresentação das garantias, na situação
prevista nos subitens 12.17.1 e 12.17.3, acarretará a aplicação de multa de 0,1% (um
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12.6 A CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou
andamento dos serviços objeto do presente Contrato ou divulgá-los por meio da
imprensa escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgação pública.
salvo autorização expressa da CONTRATANTE;

12.7 A CONTRATADA não poderá autorizar a visita aos locais de execução dos serviços
de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CONTRATANTE;

12.8 A CONTRATANTE reserva a si o direito de introduzir modificações na execução dos
serviços, sempre que julgar necessário. No exercício deste direito, porém, a
CONTRATANTE se empenhará no sentido de evitar prejuízos à CONTRATADA;

12.9 E vedado a CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial
emitido contra a CONTRATANTE ou dar em garantia o presente Contrato:

12.9.1 0 descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das
cominações ajustadas neste Instrumento.

12.10 Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas
partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de
transcrição, e lhe serão anexos;

12.11 Compete a CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre
os documentos integrantes deste Instrumento;

12.11.1 No caso de eventual divergência entre este Contrato e seus Anexos,
prevalecerão as disposições do Instrumento Contratual.

12.12 As partes considerarão completamente cumprido este Contrato no momento em que
todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de
direito e aceitas pela CONTRATANTE;

12.13 Toda mão-de-obra utilizada pela CONTRATADA na prestação dos serviços não terá
qualquer vinculo com a CONTRATANTE;

12.13.1 A CONTRATADA, nos termos do Art. 125 do Regulamento de Licitações e
Contratos da CONTRATANTE e da Lei n° 8.666/93, reconhece que é de
sua exclusiva responsabilidade todos os encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente
Contrato.

12.14 Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-empregado
da Contratada alocado na execução dos serviços objeto deste instrumento e na qual
seja citada a Infraero na condição de reclamada ou listisconsorte passiva, fica a
Infraero autorizada a fazer a retenção do valor fixado na sentença prolatada em Juizo
de Primeiro Grau e do pertinente aos depósitos judiciais de qualquer crédito da
Contratada ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato. até o
transito em julgado da ação, cujos fatos serão levados ao conhecimento da
Fiscalização pelo 0rgdo Jurídico da Infraero.

12.14.1 Caso a propositura de Reclamação Trabalhista ocorra nos 3 (três) últimos
meses de vigência do contrato, a retenção sera de 100% (cem por cento) do
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valor reclamado, salvo se houver processo para prorrogação da vigênciacontratual;

12.14.2 Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido seradestinado a satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, aCONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso aretenção seja insuficiente;
12.14.3 Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitadaem julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie sera devolvido aCONTRATADA atualizado corn base no indice Nacional de Preços aoConsumidor Amplo - 1PCA "pro rata tempore" pela formula prevista nascondições deste instrumento contratual, exceto o pertinente aos depósitosrecursais, os quais serão devolvidos nos termos do subitem 12.14.4 destasCondições Contratuais;

12.14.4 Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados corno partedo pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente aodeposito; caso a CONTRATANTE seja excluída do feito em InstânciaSuperior, o quantum dos depósitos recursais sera devolvido àCONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor liberado.
12.15 A CONTRATADA tendo visitado os locais onde serão executados os serviços objetodeste Contrato, declara que se inteirou acerca dos aspectos operacionais, técnicos eadministrativos e das condições que influirão na execução dos mesmos, não lheocorrendo dúvidas quanto as implicações relacionadas com os trabalhos que sedesenvolverão nos referidos locais;
12.16 Para atendimento do Acórdão n° 2.961/2004 TCU — la Camara, os empregadosalocados para a prestação de serviços objeto deste Contrato não poderão terparentesco com empregados da CONTRATANTE na linha reta ou colateral, naturalou por afinidade, até o 40 grau;

12.16.1 A CONTRATADA deverá exigir de seu empregado, sob penas da lei.declaração de que não possui parentesco corn empregados daCONTRATANTE na linha reta ou colateral, natural ou por afinidade, até o4° grau.

12.17 Garantias:

12.17.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) diasconsecutivos após a assinatura do presente instrumento, "Garantia deCumprimento do Contrato", correspondente a 5% (cinco por cento) do seuvalor global (importância segurada), corn prazo de vigência não inferior aoprazo de vigência do contrato, numa das modalidades indicadas no subitem17.1.1 do instrumento convocatório que precedeu este Contrato, sob pena deaplicação das cominações previstas neste instrumento;

12.17.1.1 caso faça a opção pela caução em títulos da divida pública, estesserão aceitos pela Infraero, desde que emitidos pelo TesouroNacional e custodiados sob as regras do SELIC — Sistema
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Especial de Liquidação e de Custódia de Títulos Públicos Federais.

Devem, ainda, ser revestidos de liquidez, livremente negociados no

mercado de valores mobiliários e sua titularidade estar gravada em

nome da empresa e, ainda, ser apresentado junto com um

documento emitido pelo banco custodiante dando exclusividade de

venda ou dos recursos provenientes da venda do titulo a Infraero.

em caso de não cumprimento contratual.

12.17.2 Ocorrendo a rescisão unilateral e injustificada do Contrato, a INFRAERO

executará a garantia prestada pela CONTRATADA;

12.17.3 Acrescido alterações promovidas no contrato, ainda que não modifiquem seu

prazo ou valor, acarretarão a necessidade de a Contratada apresentar

endosso a garantia prestada para assegurar a sua execução, no prazo de 15

(quinze) dias após a assinatura do correspondente termo de aditamento

contratual;

12.17.3.1

12.17.3.2

No caso de acréscimo de quantitativo ao objeto do contrato, o

endosso a ser apresentado deve considerar a modificação do

valor contratual;

Prorrogado o prazo de vigência do contrato. fica a Contratada

obrigada a apresentar endosso a garantia prestada para

assegurar a execução contratual, sem considerar o somatório

do prazo e do valor do termo anterior, no mesmo percentual

e/ou prazo pactuados no ato do correspondente termo aditivo.

0 valor relativo ao Aviso Prévio Final de Contrato, não

utilizado na vigência anterior, deverá integrar a base de cálculo

da garantia de execução do contrato a ser apresentada pela

CONTRATADA;

12.17.4 A garantia prestada assegura o pleno cumprimento, pela CONTRATADA,

das obrigações contraídas neste Contrato, bem assim a: ressarcir a

CONTRATANTE de quaisquer prejuízos decorrentes de sua rescisão

unilateral e injustificada; cobrir obrigações trabalhistas não honradas pela

CONTRATADA; cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorrência de

rescisão contratual ou aplicadas por descumprimento de quaisquer outras

obrigações contratuais; cobrir perdas e danos causados a CONTRATANTE;

ressarcir a CONTRATANTE nos valores pertinentes 6. condenação definida

pela Justiça do Trabalho, por responsabilidade subsidiária como segunda

reclamada e/ou cobrir valores de depósitos judiciais;

12.17.5 Ressalvados os casos previstos nos subitens precedentes deste Instrumento. a

garantia sera liberada após a integral execução deste Contrato, em até 90

(noventa) dias, mediante requerimento à CONTRATANTE, acompanhado

do Termo de Recebimento e Aceitação dos Serviços e da comprovação de

que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas

decorrentes desta contratação, mediante apresentação dos documentos

relacionados abaixo, expedidos após a data de encerramento do contrato e

desde que cumprido o item 3.3.
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12.17.6 quando for oferecida garantia sob a forma de seguro ou fiança banciria, a
sua execução estará vinculada aos atos praticados pela Contratada, cabendo

Fiscalização notificá-la para cumprimento de suas obrigações, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas. Caso a Contratada não compareça para adimplir
as suas obrigações, a notificação deverá ser enviada à instituição que emitiu a
garantia, com o pedido de pagamento de indenização para reparação do dano
sofrido.

12.17.7 Se o valor da Garantia de Execução do Contrato for usado total ou
parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA
deverá proceder a respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
contados da data que for efetivamente notificada pela CONTRATANTE.

12.18 Fica autorizada a CONTRATANTE a glosar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços
e da correspondente Fatura, emitidas pela CONTRATADA, todos os valores
correspondentes a multas aplicadas ou quaisquer serviços não realizados e/ou insumos
não utilizados nos serviços contratados;

12.19 A pedido da parte interessada, findo este Contrato e desde que este tenha sido
fielmente cumprido, a CONTRATANTE emitirá atestado à CONTRATADA e/ou ao
seu Responsável Técnico;

12.20 0 não pagamento ou recolhimento pela CONTRATADA, nas datas aprazadas, das
obrigações trabalhistas, sociais e tributárias, componentes da planilha de preços, cujos
valores tenham sido pagos pela CONTRATANTE, constitui-se em crime de
apropriação indébita, caso em que a CONTRATANTE, garantido o contraditório e o
direito a ampla defesa, comunicará, de imediato, a ocorrência ao Ministério Público
Federal, requerendo a promoção da Ação Penal para a apuração de responsabilidade
criminal.

13. DO FORO CONTRATUAL

13.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Curitiba/PR, corno o
competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.2 E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato.
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que
produza seus jurídicos efeitos.
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13.3 As cláusulas do presente Instrumento foram aprovadas pela Consultoria Jurídica da
CONTRATANTE, por meio do Parecer n° 121/CNBR/2015, de 03 de julho de 2015.

Londrina/PR, ade 664-&-t I3tt4.-..;t,  de 2015

LitMARCUS REZENDE PIO
Ç. ,)N-TiATANTE

SEGPLUS - SISTEMA DE SEG RANÇA - EIRELI - EPP
C NTRAT DA

TESTEMUNHAS:

Ck.`L;2-J-Lwe 
RG •k
C P F: cec, Sec las • a.3

RG
CPF:

17r1-7:¡9?vioti-(57\---
fl?cÇ J tuis
JintO

ric° 10.809-51
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ANEXO DO CONTRATO N° 0078-S V/2015/0035

Para efeito de aplicação de multas, as infrações especificadas no Termo deReferência são atribuidos graus, conforme Tabela abaixo, cujo percentual correspondente seraaplicado sobre o valor mensal do contrato:

TABELA DE MULTAS

GRAU (GM) CORRESPONDÊNCIA
1,00%

2 2,00%
3 3,00%
4 4,00%
5 5,00%
6 6,00%
7 7,00%
8 8,00%
9 9,00%
10 10,00%

Fórmula: Gil r-- G,± GI. 

Legenda:

Grau de Multa (Gm) = grau obtido pela soma das variáveis de incidência e período da infraçãocometida, conforme especificado no Termo de Referência da Contratação.

Grau de Incidência (Gi) = grau obtido considerando a variável incidência da infração cometida,conforme especificado no Termo de Referência da Contratação.

Grau de Frequência (Gr) = grau obtido considerando a variável período da infração cometida,conforme especificado no Termo de Referência da Contratação.
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N°182, quarta-feira, 23 de setembro de 2015

COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO
EXTRATO DE CONTRATO

TIPO E N' Contrato N° 047/2015.REF: Processo: PE: 0504/2015.Panes: Companhia Docas do Espirito Santo - "CODESA" eOccanpact Sumiços Marítimos S/A.Objeto: Execução dos serviços cm prontidão corn o fornecimento derecursos humanos e materiais. visando o atendimento dc moda inin-terrupto. 24 horas por diet,. 365 dias por ano, cm mar, das ocorrênciase emergências envolvendo hidrocarbonetos, execução de treinamentose simulados com a equipe da CODESA e realização de manutençãopreventiva dos equipamentos e materiais dedicados ao atendimento.Valor: RS 1.589.000.00. (um milhão quinhentos e oitenta e nove milreais.)
Assinam: Clovis Lascosque (Diretor - Presidente da CODESA); eDanilo Roger Maio! Queiroz (Diretor de Planejamento e Desen-volvimento da CODESA).
Erick Fabian Cromes Cunha (Representanic legal da Contratada)Data da Animus= 09 de setembro de 2015.

AVISO DE IJCITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Ni 19/2015

PL N° 3084/2015.
A COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CO-DESA, por meio do Pregociro designado pela Resolução N.047/2014. torna público quo realizará licitação. na modalidade PRE-CIAO ELETRÔNICO. para a contratação da prestação dc serviço denatureza continuada, por intermedio de operadora ou agência de via-gens. para cotação, reserva, marcação, emissão, remarcação e can-celamento dc bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionaispara atender ú CODESA, conforme informações e especificaçõesnicas contidas no Termo dc Referência Anexo V do Edital.Recebimento das propostas: a punir 10:00h de 24/09/2015.• Abertura das propostas: 06/10/2015 is 10:00 horas.• Inicio da dispute de preços: 06/10/2015 as 10:15 horas.Formalização dc Esclarecimentos pregao@codesa.gov.brReferência de Tempo: Para todas as referências de tempo sag ob-scrvado o horário de Brasilia - OF

EDITAL: Estar4 à disposição pm consulta e/ou aquisiçãodos interessados a partir dc 24/09/2015. no site do Banco do Brasilwww.licitaeoes-e.com.br, no site da CODESA www.codesa.go,br ena sala do Prcgoeiro.

Vitoria. 22 de setembro de 2015.
LUIZ SCANDIAN.

Pregoeiro

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Avis.) DE REVOGAÇÃOPREGÃO N. 43/2015

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processoN. 32951/15-05. Objeto: Pregão Eletrônico. Contratação de empresapara prestação dc serviços dc consultoria socioambiemal, pelo prazodc 06 (seis) meses, ludo em conformidade corn o edital c Termo dcReferencia.

WIZ. ORLANDO FERNANDES
Pregoeiro

(SIDEC - 22/09/20151 599003-00053-2015NE532012

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO N' 42/2015

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-cada no 0.0.0 em 04/09/2015 . Objeto: Pregão Eletrimico - Con-tratação de empresa especializada para implementaglo, acompanha-mento o fiscalização dos Programas Ambientais definidos no PlanoBásico Ambiental, elaborado com base nos Estudos Ambientais re-ferent. á melhoria no sistema Viário do Porto dc Santos, contem-plando a ?Avenida Perimetral Portuária du Margem Direita?, no tre-cho antra o Canal 4 / Ponta da Praia, pelo prazo de 42 (quarenta edois) mesas, tudo cm conformidade com o Edital e apensos
PE1)0(3 HENRIQUE DE MELO BACC1

Pregoeiro
(S1DEC 22/09/2015) 399003-00053-2015NE532012

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO N5 24/2015

Contrato n° 024/2015; Partes: Companhia Docas do Rio Grande doNorte. CODERN CNPJ n° 34.040.345/0001-90 e CONECTROMLTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o a' 08.484.735/0001-40; Objeto:SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICASDE SUPRIMENTO DE ENERGIA. DE TELECOMUNICAÇÕES EDE TRATAMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DASDEPENDÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL E AN VISA. NO TM?.INCLUINDO ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS AREAS EX-TERNAS ADJACENTES AO TERMINAL MARÍTIMO DE PAS-SAGEIROS DO PORTO DE NATAL/RN; Data da assinatura:14/09/2015; Prega: RS 77.431,46; Pram: 60 (trinta) dies corridos;Dotação Orçamentária: 26.784.2074.12LP.0024 IMPLANTAÇÃO 

Diário Oficial da União - sevio 3
DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DO PORTO DENATAL/RN: Signatários: EMERSON FERNANDES DANIEL R1-NIOR, Diretor Presidente; HANNA YOUSEF SMILE SAFIEH, Di-retor Tecnico e Comercial, pela Contratante e FRANCISCO AL-BERTO SERER) DA FONSECA, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N. 20/2015
Espeeic: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 020/2015; Panes:Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN - CNPJ n°34.040.345/0001-90 c DD. ENERGIA LTDA, pessoa juridica de di-reito privado, inscrita no CNPJ sob o a° 40.765.455/0001-12; Objetodo contrato: AQUISIÇÃO DE TRILHOS FERROVIARIOS, TALASDE JUNÇÃO. CONJUNTOS (PARAFUSO. PORCA E ARRUELA),PRESILHAS E BARRAS CHATAS; Objeta do Aditivo: Prorrogaçãodo prazo contratual por mais 30 (trinta) dias; Data da Assinatura:01/09/2015; Signatários: EMERSON FERNANDES DANIEL JU-NIOR, Diretor Presidente; HANNA YOUSEF EMILE SAF1EH, Di-retor Técnico e Comercial, pela Contratante e JOÃO ROSCO GA-BRIEL FERREIRA, Sócio Administrador, pela Contratada.

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2015 • UASG 113214

Processo: 00058107538201492 . Objeto: O presente Pregão tcm norobjeto a aquisição dc microcomputadores tiro desktop para aten-dimento das necessidades de editoração gráfica. web design, atua-lização de conteúdo web e edição do video da Assessoria dc Co-municação da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, conformedetalhamentos constantes no Edital e anexos. Total de liens Licitados:00002. Edital: 23/09/2015 de 08h00 is 12h00 c de 14h is 17h59.Endereça: Sea Q. 09, Lote C, Torre a' Ed. Parque Cidade CorporateAsa Sul - BRASILIA - DF, Entrega das Propostas: a partir dc23/09/2015 is 0800 no site www.comprasnagov.br.. Abertura dasPropostas: 05/10/2015 is 10h00 site www.comprasneigov.br.

WALLACE MOREIRA BASTOS
Pregoeiro

(S1DEC - 22/09/2015) 113214-20214-2015NE800001
. . .

EMPRESA BRASILEIRADE INFRAESTRUTURA AEROPORTIJARIk
DIRETORIA DE ADMINISTRACÃO

SUPERINTENDÊNCTA
DE CONTRATOS E CONVENIOS

:OERENCIA DE PAGAMENTOS E FISCALIZACÃO-DOCUMENTAL DE CONTRATOS E CONVENTOS
EXTRATO DE CONTRATO Nt 784V/2015/0035

Contratante: INFRAERO/SBLO. CNN N• 00.352.294/003540. Coati:tratada: SEGPLGS • SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI EPP,'CNPJ N' 11.933.418/0001-78. Object Contratação dos say. de ví.gilineia armada e desarmada, patruthantento navel para ateação notireas externas (phio; perimetral e calçadas) nas del3e8d696,167'aeroporto de Londrina • Gov, Jose Fticba, cm Londrina/PR. VIrILS 1.816799,89. Mod. Lie.: PG-e a' 074/LABR5BLO/2015,C6d.Orçam.: 035.31105012-1.20117-2. Viencia: 12 (dote) =WarRontArrioR a partir da tapeação da Ordem de serviso.

ISSN /677-7069 3 • 
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRASGERÊNCIA DE LICITAÇÕES

DE INVESTIMENTOS E COMPRAS
EXTRATO DE 1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

IL n° 059/LABR/SEDET2015. Objeto: Credenciamento dc pessoa jar)-digs para assistência mech. da INFRAERO. Credenciada: Instituto deMedicina Nuclear e Endocrinologia dc Brasilia Lida, CNPJ n"24.942.732/01301-69. Pram Contratual: 60 mesas. Fundamento: Caput doart. 35 do RLCI. Ratificação: Candido Ferreira dc Assis Nato, Supc-rintendeme dc Serviços de RH. 1nformaOes: licitabrinfracro.gtwbr.

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DE INVESTIMENTOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N' 101/LARIVSBAR/2015
Contratação dos serviços dc vigilincia armada c desarmada,nas dependãncias do Aeroporto de Aracaju - SOAR. Abortara as 9h,do dia 05/10/2015. Edital: www.infracro.gov.br e www.licilacoes-e.com.br . Informações, licitabr@infracro.gov.br; (61) 3312-3712.

FRANCISCO IVANI M. SOARES
Coordenador de Licitação dc Serviços cm Chiral

DIRETORIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAO PAULO

EXTRATO DE DISTRATO
Espécie: Termo de Distrato n.° 044/024/2015; Concedctite: EmpresaBrasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1NFRAERO; Dependfin-eire Aeroporto dc Sao Paulo/Congonhas SOS?; CNPJ/MF N°00.352.294/0024-07; Representante Legal: Ethane Akcmi Kngima -Superintendente; Concessionário: M2 SERVIÇOS DE LIMPEZA EMAO DE OBRA LTDA CNPJ/MF: 07.259.482/0001-48 Repre-sentante Legal: Odaflton Gurzoni - Ski° Gerente; Objeto: De comumacordo resolvem distratar o Controlo n.° 02.2014.024.0036, a partir dc01/09/2015; Data de assinatura: 01/09/2015.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO
PAULO/GUARULHOS/GOVERNADOR ANDRÉ

FRANCO MONTORO - DESESTATIZADO
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n.° 027/LC5P/SBG0/2015. Objeto Resumido:"Contratação de Cooperativa ou Associação pars exccução de serviçode coleta seletiva solidária de resíduos sólidos recicláveis gerados noAeroporto de Goiania - Santa Genovcva", Contratada: COOPERA-TIVA DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLAVEL GOIA•NIA-VIVA CNPJ: 14.904.065/0001-76. Fundamento: Nero Artigo24 inciso XXVII da Lei 8666/93 e detenninatio do Decreto n.°5940/2006. Ratificação: Willer Larry Furtado Superintendente deSuporte Administrativo de Sao Paulo.

Dispensa dc Licitaçao 052/LCSP/S000/2015. Objeto Resumido:"Concessão de uso de Area destinada única e exclusivamente parerecebimento e despacho de cargas, serviços de apoio e bens trans-portados por acronaves próprias, arrendadas ou fretadas". Contratada,VRG Linhas Aéreas S.A.- CNPJ: 07.575.651/0001-59. Fundamento:Fulcro Artigo I° da Lei 5332/67 e An. 40 da Lei n.° 7565/86.Ratificação: Willer Larry Furtado Superintendente dc Suporte Ad-ministrativo de Si* Paulo,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS. VIRACOPOS DESESTATIZADO
EDITAL

SAIBAM quantos este público EDITAL virem que, nos autos das ações cm trimitc perante a JUSTIÇA FEDERAL, Y SubseçãoJudiciaria do Estado de Sao Paulo, cidade de Campinas, promovidas pela Prefeitura Municipal de Carnpinas, Empresa Brasileira dc In-fraesuutura Aeroportuária - Infraero e União, através da Advocacia Geral da União-AGU, para dcsapropnaoo das areas declaradas de utilidadepública para ampliação do Aeroporto Intemacional de Viracopos/Campinas, conforme Decretos Municipais nrs 15.378. de 06.02.2006. 15.503.de 08.06.2006, substiluidos pela Decreto Federal dc 21.11.2011 e Decreto Municipal n° 16.302, de 18.07.2008. por sentença proferida pelo MM.Juizo Federal, foi declarado incorporado ao património da União. o im6vel objeto da Uric. mediante o pagamento de indenizaçan, cujo montantese encontra depositado judicialmente e vinculado aos respectivos autos. conforme processos relacionados abaixo:
N` Jo mama° V

0306176-37.2013.403.610d 
era Federal I arnme dnia) nau.) I Name dn ImManeran N.da

ao Premise.* tuneISSPOLIO JORGE MK. leplciasbdo Tel° innveame-i CHACARAS 13010 MACHOSle MDOVAN SR/SIC 
Para efeitos do artigo 34 do Dearcto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, expediu-se o presente edits!, para conhecimento deterceiros, para qua no prazo legal de 10 (dez) dias contados da publicação deste, venham, querendo impugnar o levantamento, sob pena deste

Ouadra
re da rescriean dart) Laws)]

• 02, ia

Este documento pode ser verificado ao endereço eletrônico http://www.ingovbeaticnricidadehtml,pal° código 00032015092300003

Canipinas-SP. 22 de setembro de 2015.
CARLA CRISTINA DE CARVALHO

Coordenadorn Desapropriaefio dc Campinas
Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2 de 24/08/2001, que institui aInfmcstrutura de Chaves Públicas Brasilcira ICP- I.
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INSS
iNSTITUTO NACIONAL

SEGURO SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo n° 35666.000243/2015-93
Pregão Eletrônico n° 06/2015

Com base no art. 30 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ATESTAMOS, para os

devidos fins, que a empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP,

inscrita no CNPJ n° 11.933.418/0001-78, presta satisfatoriamente o serviço de segurança

patrimonial, o qual é executado por meio de vigilância ostensiva e monitoramento remoto

no alcance desta Gerência-Executiva Curitiba, respectivas Agências da Previdência Social

(APS) e demais unidades subordinadas, não havendo fatos registrados que desabonem sua

conduta e desempenho.

Contrato n° 49/2015
Período de Contratação: 27/11/2015 à 27/11/2018
Tipos de Postos de Serviço:

44 horas semanais: 20 postos
30 horas semanais: 46 postos
12x36 horas noturno: 3 postos
Monitoramento Eletrônico: 18 postos

A I GOL
estor ntrato 49/20

Matricula SIAPE 1567914

Curitiba, de novembro de 2018.

ALDEBRANDO LI4S DE ALBUQUERQUE
Gerente-Executivo do INSS
Matricula SIAPE 0904223

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gerência-Executiva Curitiba — GEXCTB/1NSS
CNPJ n°29.979.036/0173-88
Rua Joao Negrão 11, 50 Andar
Centro, Curitiba/PR
CEP 80.010-200
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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO NQ 49/2015
PROCESSO NQ 35183.005613/2015-10
PREGÃO ELETRÔNICO NQ 06/2015

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, POR MEIO DA
GERÊNCIA EXECUTIVA EM CURITIBA, PR, E A
EMPRESA SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA -
EIRELLI - EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM
MONITORAMENTO REMOTO DE DISPOSITIVOS DE
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E DE VISTORIA DE
PRONTA RESPOSTA.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal vinculada
ao Ministério da Previdência Social - MPS, criado na forma da autorização legislativa
contida no artigo 17 da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990 e reestruturado conforme
determinação contida no Decreto n° 7.556, de 24 de agosto de 2011, inscrito no CNPJ/MF
sob ri° 29.979.036/0173-88, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, por
meio de sua Gerência Executiva em Curitiba, com sede na Rua João Negrão, 11/21, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representado por sua Gerente Executiva,
senhora MARA REGINA SFIER, nomeada pela Portaria do Ministério da Previdência
Social n° 263, publicada no DOU ri2 99, de 25/05/2011, Seção 2, página 34, portadora da
Cédula de Identidade RG n° 1.153.498/SSP/PR, CPF n° 326.817.559-72 e a empresa
SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELLI - EPP, com sede na Rua Amazonas
de Souza, n2 328, Bairro Bacacheri, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no
CNPJ/MF n° 11.933.418/0001-78 representada neste ato pelo seu proprietário, Sr. Fabricio
FurIan, portador da Cédula de Identidade RG n° 7.261.937-4, e CPFTMF n2 005.770.189-06,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, sob forma de execução indireta,
em regime de empreitada por preço global, tendo em vista o que consta nos autos do
processo n2 35183.005613/2015-10, pelo qual foi homologado do objeto do Pregão na Forma
Eletrônica n° 06/2015 e, em observância ao disposto nos termos da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, (subsidiariamente),
Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto n°
5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto n2 6.204, de 5 de setembro de 2007, Lei n° 9.472, de 16
de julho de 1997, IN/SLTI/MPOG n2 02 de 30 de abril de 2008, IN n2 01, de 19 de janeiro de
2010, RESOLVEM celebrar o presente Contrato, sob os termos e condições a seguir
estabelecidos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
0 presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, dos serviços de(definir o objeto), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo deReferência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n° 06/2015, com a finalidade de atenderas necessidades da Gerência Executiva em Curitiba, PR e demais unidades vinculadas.PARAGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, independente de sua transcrição, oEdital de Licitação, a Ata de Registro de Pregos do Pregão Eletrônico/SRP em epígrafe, aProposta da CONTRATADA, datada de 03/09/2015, seus Anexos e demais elementosconstantes do referido processo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelospreceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geraldos contratos e as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil — Lei n°10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor — Lei n° 8.078, de 11de setembro de 1990.
PARAGRAFO TERCEIRO — Os serviços serão prestados mensalmente sob a forma deExecução Indireta e pelo Regime de Empreitada por Preço Global e Unitário.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução do objeto deste Contrato, ovalor global estimado de R$ R$ 2.798.424,00 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil equatrocentos e vinte e quatro reais), conforme se segue:

GRUPO ITEM

02

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

03 f Serviço de vigilância e segurança
I patrimonial

Serviço de monitoramento remoto de04 dispositivos de vigilância eletrônica e de
pronta resposta

VALOR

UN. QTE.

-
PREÇO

UNITÁRIO I SUBTOTAL (R$)
(R$)

Mês 12 228.000,00 I 2.736.000,00

Un. 216 289,00 62.424,00

TOTAL DO GRUPO 02: 118 2.798.424,00 (dois milhões, setecentos e noventa e oito mil er quatrocentos e vinte e quatro reais)_

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ouindiretos, omitidos da proposta da CON FRATADA ou incorretamente cotados, serãoconsiderados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, aesse ou a qualquer titulo, devendo os serviços serem cumpridos sem Onus adicional aoINSS.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso haja equivoco no dimensionamento dos quantitativosda proposta, a CONTRATADA deverá arcar com o Onus decorrente, devendocomplementi-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento aoobjeto deste Pregão, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 57, §1°-,da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO - 0 disposto no parágrafo anterior se aplica ainda que se trateventos futuros e incertos.
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CONTRATADA, este Contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,mediante termo aditivo, ate o limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovada avantajosidade para a Administração das condições e dos preços contratados.PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caráter excepcional, devidamente justificado no processoe mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o parágrafo anteriorpoderá ser prorrogado em ate 12 (doze) meses, na forma estabelecida no art. 57, § 42̀, daLei n°- 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogaçãocontratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para aAdministração, conforme estabelece o art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93.PARÁGRAFO QUARTO — A prorrogação somente poderá ocorrer desde que hajaautorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:I — os serviços tenham sido prestados regularmente;II — a Administração mantenha interesses na realização do serviço;III — o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; eIV — a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.PARAGRAFO QUINTO — A vantajosidade econômica para prorrogação será aferidamediante pesquisa de preços de mercado, que poderá ser dispensada, nos termos do art.30-A, §2°, da IN SLTI n° 02/2008 e da Cláusula Decima Quarta deste Contrato.PARAGRAFO SEXTO — Quando da prorrogação contratual, o INSS:I - realizará pesquisas de preços e assegurar-se-d de que os preços contratados continuamcompatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade dacontratação mais vantajosa em relação à realização de uma nova licitação, quando nãopuder ser demonstrada a vantajosidade da prorrogação nos termos do Parágrafo Quinto;H - realizará a negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ouvariáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano dacontratação, sob pena de não renovação do Contrato;III - a pelo menos 60 (sessenta) dias do termino da vigência deste instrumento, o INSSexpedirá comunicado a CONTRATADA para que esta manifeste, dentro de 03 (três) dias,contados do recebimento da consulta, seu interesse na prorrogação do atual Contrato;IV - se positiva a resposta da CONTRATADA, o INSS providenciará, no devido tempo, orespectivo termo aditivo;

V - esta resposta terá caráter irretratável e, portanto, a CONTRATADA dela não poderá,
decisão;
após expressa manifestação neste sentido, alegar arrependimento para reformular a sua
VI - eventual desistência da CONTRATADA após expressa manifestação de interesse naprorrogação contratual ensejará pelo INSS a devida aplicação de penalidade, nos termosda Cláusula Décima Terceira, inciso IV, do presente Contrato;VII - caso a CONTRATADA manifeste, num primeiro momento, por não ter interesse emprorrogar o Contrato e posteriormente venha a se retratar, demonstrando vontade deprorrogá-lo, fica a critério do INSS, como faculdade e prerrogativa, proceder 6. prorrogaçãoou dar curso a novo processo de licitação.

PARÁGRAFO SÉTIMO — 0 INSS não prorrogará o Contrato quando:I - os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do
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de pregos; ou
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução
II - a CONTRATADA tiver sido declarada iniciOnea pela Administração Pública, oususpensa no âmbito do INSS, enquanto perdurarem os efeitos da punição.PARAGRAFO OITAVO - 0 inicio da execução do objeto do contrato dar-se-6 no 1° diaútil após a assinatura deste contrato.
PARAGRAFO NONO - Admitir-se-d a prorrogação do prazo de inicio e da execução,mantidas as demais cláusulas do Contrato e desde que ocorra algum dos seguintesmotivos, devidamente autuados ern processo:I - alteração do projeto ou especificações, pelo INSS;II- superveniencia de fato excepcional ou imprevisível, estranho â vontade das partes, quealtere fundamentalmente as condições de execução do Contrato;III - impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido peloINSS em documento contemporâneo â sua ocorrência;IV- interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem eno interesse do INSS;

por lei; e
V - aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos
VI - omissão ou atraso de providências a cargo do INSS, inclusive quanto aos pagamentosprevistos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução doContrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.PARAGRAFO DÉCIMO — A prorrogação do Contrato, quando demonstrada avantajosidade para o INSS, deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo,o qual deverá ser submetido a aprovação da consultoria jurídica.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATONo prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério doINSS, contados da data da assinatura do contrato, o licitante vencedor prestará garantia de5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, podendo optar por quaisquer dasseguintes modalidades (§ lg do art. 56 da Lei rig 8.666/93):I - Caução em Dinheiro — a garantia em dinheiro deverá ser efetuada, obrigatoriamente, naCaixa Econômica Federal (Decreto-Lei ng 1.737/79, art. 1, inciso IV), pelo interessado, emconta especifica en-i favor do contratante, com correção monetária, vinculada ao INSS;II — Caução em Títulos da Divida Pública — o depósito em títulos da divida pública seráefetuado ern conta de custódia, aberta na Caixa Econômica Federal, vinculada ao INSS,devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, considerados,obrigatoriamente, por seu valor econômico informado pelo Tesouro Nacional;III — Fiança Bancária — será realizada mediante entrega de carta de fiança fornecida porestabelecimento bancirio, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e
acompanhada de:
documentos, conforme determinado pela Lei rig 6.015/73, art. 129 e deverá vir
a) cópia autenticada do estatuto social do banco;b) cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;c) cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do
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banco;
d) reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.
IV — Seguro Garantia — será realizado mediante a entrega da apólice, inclusive digital,emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o INSS oúnico beneficiário do seguro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na Fiança Bancária, deverá constar do instrumento aexpressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do CódigoCivil Brasileiro.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantiadeverá ser renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado nesta Cláusula,devidamente atualizada.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A modalidade seguro-garantia ou fiança bancária somenteserá aceita se contemplar todos os eventos indicados no parágrafo abaixo.
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,assegurará o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplementodas demais obrigações nele previstas;
h) prejuízos causados â Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durantea execução do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração â contratada; ed) obrigações trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, não adimplidaspela contratada.
PARÁGRAFO QUINTO - 0 INSS não executará a garantia nas seguintes hipóteses:a) caso fortuito ou força maior;
b) alteração, sem previa anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos daAdministração; ou
d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.PARÁGRAFO SEXTO - Não serão admitidas outras hipóteses de não execução dagarantia, que não as previstas no parágrafo acima.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantiaacarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contratopor dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);PARÁGRAFO OITAVO - Atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza aAdministração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimentoirregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nQ 8.666, de1993.
PARÁGRAFO NONO - A garantia deve ter validade durante a execução do contrato e 3(três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cadaprorrogação e complementada a cada alteração contratual que implique alteração do valorda contratação.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas eprevidencidrias decorrentes da contratação não seja comprovado ate o fim do segundomês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada para o
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Unidade -
(local de execução)

Gerência Executiva

7
44h, de

segunda a
sexta-feira

Curitiba, PR 1

Gleba Juveve I e II 1
CEDOC — GEX Curitiba 0

pagamento dessas verbas diretamente pelo INSS.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A garantia deverá ser integralizada, no prazomáximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quandohouver alteração para acréscimo de objeto.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A garantia será considerada extinta:a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento deimportâncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaração daAdministração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas ascláusulas do contrato; e
b) após o termino da vigência do contrato acrescido de 3 (três) meses.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O prazo de extinção da garantia poderá serestendido em caso de ocorrência de sinistro.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A perda da garantia em favor do INSS, emdecorrência de rescisão unilateral do contrato, far-se-6 de pleno direito,independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sançõesprevistas no contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - O garantidor não e parte interessada para figurar emprocesso administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos ouaplicar sanções à CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A garantia somente será liberada após o perfeito eintegral cumprimento do contrato, no prazo de ate 30 (trinta) dias, contados da data doadimplemento de todas obrigações contratuais, incluindo o pagamento das verbasrescisórias trabalhistas e previdencidrias.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO — A CONTRATADA autoriza o INSS a reter, a qualquertempo, a garantia na forma prevista nas Cláusulas deste Contrato.

CLAUSULA SÉTIMA - DA DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATOA descrição dos serviços consta do Termo de Referência — Anexo I do Edital.

CLÁUSULA OITAVA — DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSOs serviços seed() prestados nos locais determinados pelo CONTRATANTE, conformeespecificações do Termo de Referência — Anexo I do Edital.PARÁGRAFO ÚNICO — Os postos de serviços contratados serão distribuídos conformequadro a seguir:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM CURITIBA/PR-

TIPOS DE POSTOS DE SERVIÇO

30 h, de
segunda a
sexta-feira

Horista diurno
(horas/mês)

4 6

0 O

2 6

Horista
noturno

(horas/mês)

6

O

6

Posto de
monitoramento

e pronta
resposta

1

O
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Imóvel - GEX Curitiba
APS Araucária 1_

APS Campina Grande do Sul 1
APS Campo Largo_

APS Colombo

APS Cindido Lopes

1
1
2

APS Hauer 2
APS Visconde de Guarapuava 2

2APS XV de Novembro
APS Fazenda Rio Grande_

APS Itaperugu

APS Lapa

APS Mandirituba
APS Paranagua

APS Pinhais
APS São Jose dos Pinhais

2

2

2

2

2

4

1
O

1

1
1
1

2

6_
2

2

2

2

2

2

2

2

6 6
6 6
6 6

6 6

6 6
--t

6 6
6 6
6_
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1
1

1
1

1

1

1

1

1
6 1
6 1
6 1
6 1

6 6 1

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DACONTRATADA
Cabe â CONTRATADA a perfeita execução do objeto contrato dentro das exigências da Lein° 8.666/93, da boa-fé exigida na norma civil e, alem das demais disposicões deste Termo, ainda:
a) prestar ao CONTRATANTE os serviços objeto do Contrato, conforme estabelecido nasespecificações constantes no Termo de Referencia e no Edital da Licitação;b) não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado;c) será admitida a subcontratação parcial do objeto relativa aos serviços de monitoramentoremoto de dispositivos de vigilância eletrônica e de vistoria de pronta resposta, medianteprevia autorização do CONTRATANTE;c) no caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, o INSS deverá ser

..
comunicado por escrito sobre estas mudanças, e só aceitará a nova empresa se destastransformações não resultarem prejuízos â execução dos serviços, mantidas as condiçõesde habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no Contrato original;d) assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas,tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidentedo trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do Contrato eapresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, excetocom relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo CONTRATANTE no atodo pagamento;

e) elaborar Folha de Pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempode Serviço e Informações â Previdência Social, distintas e exclusivas para os seus
-----

empregados, cuja mão-de-obra será cedida ao CONTRATANTE para execução dos /' /serviços objeto do Contrato, na forma da Lei ng 8.212/1991, Decreto n9 3.048/1999 e _

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.71,luizfernando)  pag. 1513 de 1732



Instrução Normativa RFB n° 971/2009;
f) assumir a responsabilidade pelo bom desempenho de seu pessoal e providenciar para
que todos os seus empregados, nos locais de trabalho, cumpram as normas internas do
CONTRATANTE;
g) responsabilizar-se pela formação e reciclagem dos seus empregados, utilizados na
execução dos serviços, em conformidade com as normas que regulam a atividade
devendo, quando requerido pelo CONTRATANTE, apresentar a comprovação da
habilitação dos empregados;
h) zelar pela discrição e integridade durante a execução dos serviços;
i) manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sob todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar os
empregados nesse sentido;
j) assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou
refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica atual, normas ou
especificações que atentem contra a sua segurança ou de terceiros, ficando certo que, em
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA
de suas responsabilidades provenientes do Contrato;
k) caso a CONTRATADA tenha que refazer qualquer serviço não executado a contento,
correrão por sua conta as despesas necessárias;
1) assumir a responsabilidade integral e ilimitada pela vinculação trabalhista, exclusiva dos
seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do Contrato, nas dependências do
CONTRATANTE;
m) apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, sempre por escrito, a relação dos seus
empregados que executarão os serviços objeto do Contrato, procedendo de igual forma
nos casos de substituição;
n) assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigações estabelecidas na
legislação especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer da execução deste Contrato ou em conexão corn
eles, ainda que acontecido na dependência do CONTRATANTE;
o) fornecer ao CONTRATANTE ou seu preposto, toda e qualquer informação que the seja
solicitada sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização da execuçãodos serviços, cuja omissão na fiscalização não diminui ou substitui a responsabilidade da
CONTRATADA, decorrente das obrigações pactuadas;
p) manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender
eventuais acréscimos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, seja mantida ouretorne às instalações do CONTRATANTE;
q) o CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA o imediato afastamento de
qualquer empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou embaracea fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o
exercicio das funções que lhe foram atribuidas, bem como o que apresente qualificação
inadequada ou inabilitação para prestação dos serviços;
r) relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante
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execução dos serviços;
s) apresentar, previamente, se assim exigida pelo CONTRATANTE, a documentação quejulgar necessária para comprovação da idoneidade e da qualificação profissional da mão-de-obra indicada para prestação dos serviços, inclusive carteira profissional devidamentepreenchida, carteira de saúde atualizada periodicamente e ficha individual completa, daqual constarão todos os elementos necessários â perfeita identificação de cada profissional;t) fica expressamente proibido o aproveitamento de servidores do INSS, para execução dosserviços objeto do Contrato e de acordo com o art. 79 do Decreto nQ 7.203, de 04.06.2010,fica vedada a contratação de familiar para prestação de serviços no INSS onde o agentepúblico exerça cargo em comissão ou função de confiança;u) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, a cujasreclamações se obriga a atender prontamente;v) operar e agir com organização completa, fornecendo a mão-de-obra necessária âexecução dos serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as atividadesinerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e execução dos serviços;w) apresentar, ate a data prevista para implantação dos serviços, planilha contendo asseguintes informações acerca dos seus funcionários: nome completo, CPF, função, salário,adicionais, gratificações, benefícios (vale transporte, auxilio alimentação, etc.), horário detrabalho, férias, faltas, ocorrências, bem como, apresentar cópia das Carteiras de Trabalhoe Previdência Social (CTPS);

x) apresentar mensalmente: a relação de empregados alocados a execução do serviçocontratado; a prova de regularidade para com a Seguridade Social, em observância ao art.195, § 39 da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual; recolhimento do FGTS,referente ao mês anterior; pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente aomês anterior; fornecimento de vale transporte e auxilio alimentação quando cabível;pagamento do 139 salário; concessão de ferias e correspondente pagamento do adicionalde férias, na forma da lei;
y) apresentar mensalmente ao CONTRATANTE o controle diário de frequência;z) para efetivação da assinatura do Contrato e suas possíveis prorrogações, necessário sefaz que o licitante vencedor comprove o encaminhamento ao Ministério do Trabalho eEmprego das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e aCAGED, de cada trabalhador disponibilizado para os serviços contratados com o INSS;aa) a cada contratação, dispensa, ou pedido de demissão dos empregados alocados âexecução do serviço contratado, apresentar as carteiras com os devidos registros e, no casodo fim da relação de emprego, apresentar o comprovante do pagamento da rescisãodevidamente homologada conforme legislação vigente;ab) pagar os salários dos empregados por meio de depósito bancário, na conta dosempregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre aprestação dos serviços e apresentar mensalmente a folha de pagamento com ocomprovante dos depósitos dos trabalhadores da empresa CONTRATADA, via depósitobancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento porparte do INSS;

ac) arcar com o ônus decorrente de equivoco no dimensionamento dos quantitativos daproposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para
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o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventosarrolados no artigo 57, §1°, da Lei nQ 8.666/93 (art. 23, da IN 02/2008);ad) arcar com o Onus decorrente de equivoco, conforme inciso anterior, ainda que se tratede eventos futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte (art. 23, §19, da IN 02/2008);

vigente;
ae) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação
aí) cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,as normas de segurança da Administração;ag) responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,decorrente de culpa ou dolo, por ato praticado por seus prepostos, empregados oumandatários, durante a execução dos serviços estipulados neste Contrato, eximindo oCONTRATANTE de qualquer responsabilidade;ah) eximir-se de divulgar e fornecer dados ou informações obtidas em razão do Contrato,bem como utilizar o nome do INSS para fins comerciais ou em campanhas e material depublicidade, sem autorização prévia;ai) os funcionários ou prepostos da empresa CONTRATADA deverão apresentar-se noslocais de execução dos serviços, devidamente uniformizados e identificados com cracháscontendo foto recente; 

aj) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normasdisciplinares determinadas pela Administração;ak) cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelasautoridades competentes, decorrentes da inexecução do objeto ora contratado;al) facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria eacompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso incorra emisenção de responsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer tempo, o direito Aplena fiscalização dos serviços licitados, permitindo o livre acesso dos gestores/co-gestores
a todo o local de execução dos serviços, a toda documentação correlata, permitir a retirada
de documentos para diligencias pelos gestores/co-gestores, tudo independentemente deprévia comunicação à CONTRATADA;am) manter durante toda a vigência do Contrato e até 03 (três) meses após o término da

necessário;
sua vigência, a garantia integralizada, reforçando-a ou reconstituindo-a quando se fizeran) manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no Edital;ao) arcar com os Onus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesasdecorrentes de ato danoso, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ouprepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de açõesjudiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei,ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado;

deste Contrato;
op) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execuçãoaq) realizar suas atividades utilizando profissionais qualificados e em número suficiente, ,/fr-cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a /
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legislação pertinente aos serviços prestados e que lhe atribua obrigações, com ênfasetributária, civil, previdenciaria e trabalhista;ar) fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,responsabilizando-se por todos os encargos previdencidrios e obrigações sociais previstosna legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,garantindo que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregaticio com oCONTRATANTE;
as) instruir os seus empregados, quanto a prevenção de incêndios nas áreas do INSS;at) exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados, bem comoas ocorrências havidas;
au) a optante pelo Simples Nacional, contratada para execução de objeto contratual queacarrete sua vedação à permanência no regime especial de arrecadação, deverá comunicarsua exclusão a Receita Federal do Brasil tempestivamente (arts. 17, XII, 30, II, e 31,11, da LeiComplementar n2 123);
av) apresentar comprovação de entrega tempestiva de sua comunicação de exclusão doSIMPLES Nacional ao INSS, sob pena da aplicação da multa prevista na tabelapenalidades;
aw) cumprir todas as normas estabelecidas pelos órgãos governamentais competentes, emespecial a Norma Regulamentadora número 6, do Ministério do Trabalho, atentando parao disposto no subitem 6.5, quanto a recomendação do EPI adequado ao risco existente emcada atividade envolvida na execução do Contrato;ax) realizar, na forma do art. 168 da CLT e da NR 07, enquanto viger o Contrato, exames desaúde física e mental dos vigilantes que forem destacados para a execução do objeto doContrato (exames admissional, periódico e demissional);ay) ocorrendo mudanças de locais durante a vigência do Contrato, ficará aCONTRATADA obrigada a executar os serviços nos novos endereços, desde que estes selocalizem nos municípios da jurisdição do CONTRATANTE, sem quaisquer ônusadicionais;

az) fornecer uniformes e seus complementos a mão-de-obra envolvida, conforme a seguirdescrito, de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo,Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho: calça; camisa de mangas compridas e curtas;cinto de nylon; sapatos; meias; quepe com emblema; jaqueta de frio ou japona (quando foro caso); capa de chuva; crachi; distintivo tipo broche; livro de ocorrência; cassetete; portacassetete; apito; cordão de apito; lanterna 3 pilhas; pilha para lanterna.ba) é vedado a CONTRATADA o repasse a seus empregados, dos custos de qualqueritem de uniforme e seus complementos;bb) alocar mão-de-obra especializada para executar os serviços de vigilância esegurança patrimonial e comprovará a formação técnica especifica da mão-de-obraoferecida, através de Certificado de Curso de Formação e de Reciclagem de Vigilantes, estequando for o caso, expedido por instituições devidamente habilitadas ereconhecidas pelos órgãos competentes;bc) implantar, imediatamente após a assinatura do Contrato, ou em prazo determinado,os postos de serviço com a mão-de-obra correspondente, nos locais e quantidadesdeterminados pelo CONTRATANTE;
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bd) prover toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos postos, nosregimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente;be) apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de todos os seus empregadosque atuarão nas instalações do CONTRATANTE;bf) efetuar a reposição da mão-de-obra nos postos, em caráter imediato, em eventuaisausências, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);bg) os supervisores da CONTRATADA deverão, obrigatoriamente, inspecionar ospostos de vigilância e segurança patrimonial, no mínimo 01 (uma) vez por semana, emdias e períodos alternados, ou noutra periodicidade, de acordo com as peculiaridadeslocais, devidamente justificado, consignando o registro da inspeção no livro de ocorrênciasdo posto de serviço;
bh) orientar os seus vigilantes para somente permitir o ingresso nos imóveis, nos dias ehorários sem expediente, mediante apresentação de autorização especial, fornecida pelosetor responsável pela administração dos mesmos. Na falta dessa autorização e desde quecaracterizada a necessidade de ingresso no local, deverá o interessado, após identificação,ser acompanhado pelo vigilante;bi) garantir que os vigilantes alocados aos postos guarneçam o(s) acesso(s) ao prédiodurante todo horário estabelecido pelo INSS para atendimento ao público, impedindo oingresso de pessoas portando arma de fogo, objetos de natureza perfurante ou cortante ouque não estejam de acordo com as normas de segurança da Autarquia;bj) providenciar para que os seus vigilantes estejam posicionados na (s) area (s)Utilizada (s) no prédio para atendimento ao público ou de circulação de pessoas, empermanente atenção inclusive quanto aos meios de acionamento (alarme luminoso ousonoro, verbal ou por sinais) que possam ser utilizados pelos servidores do INSS, parapronta intervenção no local ou situação, garantindo que não se consumam ações queresultem em ofensa, de qualquer natureza, aos servidores, usuários dos serviços daPrevidência ou ao patrimônio do INSS;bk) orientar os vigilantes para observar as pessoas nas dependências doestabelecimento visando a identificar e prevenir situações de riscos reais ou potenciais deagressões, e intervir de forma preventiva para garantir que não se consumam ações que

tratando do servidor;
atentem contra a segurança física ou moral de pessoas, bem como funcional, em se
bl) efetuar o controle de movimento de pessoas, fora dos horários de expediente,através do(s) vigilante(s) designado(s) para o(s) serviço(s) pela empresa CONTRATADA,mediante anotações em livro próprio, do qual constará, além da identificação da pessoa, olocal de destino e o seu horário de entrada e saída, com prévia autorização daAdministração do prédio;

bm) controlar o registro da presença ao serviço dos seus empregados, a qual seresponsabilizará, ainda, pela fiscalização diária dos mesmos, inclusive no período noturnoe especialmente nos horários de substituição dos plantonistas que, ern nenhuma hipótese,poderão se retirar dos prédios portando volumes ou objetos sem a devida autorização;bn) garantir que os componentes da equipe de vigilância se ajustem as normas edisciplina estabelecidas pelo INSS e atender prontamente as determinações do co-gestor _designado para acompanhamento dos serviços; /,
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bo) orientar os vigilantes por ela alocados aos postos, de que nenhum volume, objeto ou
equipamento poderá ser retirado dos imóveis, sem que seu portador esteja munido de
autorização de saída, fornecida pelo setor de origem, com assinatura da chefia de categoria
igual ou superior à da Seção, devidamente identificada com carimbo, contendo nome e
função. Essa autorização deverá ser entregue ao vigilante no momento da retirada do
material, que examinará sua autenticidade e a entregará no dia imediatamente posterior
ao setor de administração do imóvel;
bp) orientar também que o vigilante poderá exigir a abertura de embrulhos ou volumes
para conferência de seu conteúdo, retendo os que apresentarem qualquer irregularidade;
bq) responsabilizar-se pelo desaparecimento de materiais ou bens, por omissão ou
negligencia, ressarcindo os danos do CONTRATANTE, ou de terceiros que se encontremsob a responsabilidade do CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
emissão do Boletim de Ocorrência e notificação por escrito à CONTRATADA. Não
atendendo ao pedido ou sendo rejeitadas as escusas da CONTRATADA, o valor do danoserá apurado mediante procedimento com respeito ao contraditório a ampla defesa e, casocomprovada a responsabilidade, descontado da garantia oferecida ou da próxima faturamensal, sendo que a reincidência do fato ensejará a rescisão unilateral, sem prejuízos dasperdas e danos a serem cobrados da CONTRATADA;
br) ativar e/ou desativar o sistema de vigilância eletrônica, se assim for solicitado,conforme rotina estabelecida pelo CONTRATANTE;
bs) prestar serviço de monitoramento remoto do sistema de vigilância eletrônico instalado,ou a instalar, nos imóveis do CONTRATANTE, por profissionais qualificados outreinados, com o fito de identificar possíveis sinistros, violações e/ou ocorrências, epermitir a adoção de medidas, em tempo e modo, necessárias;
bt) ativar e/ou desativar remotamente, se tecnicamente possível e assim solicitado, osistema de vigilância eletrônica nos horários estabelecidos formalmente peloCONTRATANTE;
bu) monitorar a ativação ou desativação do sistema de vigilância eletrônica quandoefetuado por servidor ou terceirizado previamente habilitado, ou quando acionadoremotamente, se tecnicamente possível, conforme estabelecido pelo CONTRATANTE;by) identificar o local de origem e avaliar sinal do alarme, e em se tratando de ocorrênciareal, tomar as providências necessárias, em especial, realizar ronda e/ou acionamento doserviço de pronta resposta, conforme melhor técnica que se adéque ao sistema implantadopelo CONTRATANTE;
bx) se constatada a ocorrência pelo serviço de pronta resposta, acionar, de imediato, aautoridade policial competente e outros contatos indicados pelo CONTRATANTE,adotando-se, ainda, as providências necessárias para garantir o imóvel;by) colaborar com as autoridades policiais, facilitando no que for possível a atuaçãodestas;
bw) comunicai-, de imediato, ao CONTRATANTE acerca de qualquer anormalidade,defeito ou inconformidade do sistema de vigilância eletrônica implantado, inclusive, seconstatado por monitoramento remoto;

--------
bz) disponibilizar linha telefônica direta, sem 'emus para o CONTRATANTE, se assim/.7.-exigir o sistema da CONTRATADA, para transmissão/comunicação com a central dei7
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alarme, para fins de prestação do serviço de monitoramento remoto, considerando-se quea linha disponibilizada pelo CONTRATANTE é via ramal;ca) prestar o serviço de vistoria de pronta resposta, após o chamado remoto, que consistirána vistoria do imóvel protegido, caso a ocorrência não venha a ser esclarecida por outrosmeios, não cabendo ações de combate ou repressão, de atividade típica de estado;cb) encaminhar mensalmente ao CONTRATANTE, por meio de relatórios de ocorrências,todo atendimento às ocorrências identificadas pelo sistema de monitoramento remoto;cc) disponibilizar vigilante, de forma extraordinária e imediata, para garantir a segurançado imóvel do CONTRATANTE, nos casos em que o sistema de vigilância eletrônica, porqualquer impedimento, não puder ser monitorado remotamente pela CONTRATADA, ouse ficar vulnerável, mediante prévia autorização (ou solicitação) do CONTRATANTE;cd) no caso da alínea anterior, a CONTRATADA será remunerada de acordo com o custoda hora trabalhada, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços, salvo quando oimpedimento ocorrer por culpa da CONTRATADA, hipótese em que não haverá ônus aoCONTRATANTE;
ce) sempre que ocorrer alteração no sistema de vigilância eletrônica, tanto qualitativaquanto quantitativa, a CONTRATADA deverá proceder ã vistoria, fazendo a checagem das
remoto;
condições dos equipamentos, com vistas à perfeita prestação do serviço de monitoramento
cf) executar os serviços de vistoria de pronta resposta, a partir do acionamento do sistemade vigilância eletrônica, quando não esclarecidos por outro meio, nos tempos máximosestabelecidos no subitem 5.1.3.1, VII, deste Termo;cg) permanecer a equipe enviada para realizar vistoria de pronta resposta, em cadaocorrência, até o reestabelecimento do sistema de vigilância eletrônica;ch) viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestação dos serviços,a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos osempregados;

ci) viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestação dos serviços,o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas daPrevidência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suascontribuições previdenciários foram recolhidas; ecj) oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato derecolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação depagar os salários dos empregados por meio de depósito bancário, na conta dosempregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre aprestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que aAdministração possa verificar a realização do pagamento.
CLÁUSULA DECIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
obrigações:
Cabe ao CONTRATANTE, alem dos encargos previstos na Lei n° 8.666/1993, as seguintes
I) exercer a fiscalização e execução do objeto do contrato por servidores especialmente 7/4-----designados na forma prevista na Lei 8.666/93 e da IN/SLTI/MPOG n° 02/2008;

o.
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II) permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependências paraexecução dos serviços;
III) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelaCONTRATADA;
IV) efetuar o pagamento mensal devido pela execução do serviço, desde que cumpridastodas as formalidades e exigências do Contrato;V) comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimentodo Contrato, aplicando as sanções cabíveis, previstas no edital e seus anexos;VI) proporcionar a CONTRATADA as facilidades e as informações necessárias a fim deque possa desempenhar normalmente os serviços contratados;VII) manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a. execução do Contrato, emespecial, na aplicação de sanções, nas alterações e revisões do Contrato;

9

VIII) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato;IX) não remover e manter visível a placa de identificação e marca de equipamentos depropriedade da CONTRATADA;
X) notificar incontinente, a CONTRATADA, qualquer violação ou tentativa de violaçãopor parte de terceiros dos direitos de propriedade da CONTRATADA, sobre osequipamentos disponibilizados para os serviços;XI) responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da utilização dos equipamentosde propriedade da CONTRATADA causados por servidor do INSS, resultante do nãocumprimento de qualquer cláusula ou condição deste Contrato, desde que devidamentecomprovados;

XII) aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais;XIII) disponibilizar instalações sanitárias e vestiários com armários guarda-roupas ouguarda-volumes; e
XIV) disponibilizar dispositivos de vigilância eletrônica em perfeito estado para execuçãodos serviços de monitoramento remoto e de vistoria de pronta resposta.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DAFISCALIZAÇÃO
0 acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação daconformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma aassegurar o perfeito cumprimento das obrigações pactuadas, e serão exercidos por umrepresentante da Administração, especialmente designado na forma dos arts. 67 da Lei8.666/93 e do art. 62 do Decreto n2 2.271/97 e IN/SLTI/MP n° 02, de 30.04.2008.PARÁGRAFO PRIMEIRO — A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade daCONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades nos serviços,inclusive resultante de utilização de pessoal inadequado ou sem qualificação técnica

prepostos.
necessária, não implicando corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ao representante designado pelo INSS caberá o ateste dasfaturas dos serviços prestados, desde que cumpridas a exigências estabelecidas nesteContrato e no Edital de licitação com seus anexos.PARAGRAFO TERCEIRO - 0 ateste de conformidade dos serviços executados cabe ao 7titular do setor responsável pela fiscalização do serviço ou a outro servidor designado
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para esse fim.
PARÁGRAFO QUARTO - Para fins do disposto nesta Cláusula, poderão ser designados,
como auxiliares, servidor(es) lotado(s) em cada uma das unidades vinculadas ao
CONTRATANTE, a quem caberá(ão) elaborar relatório mensal, dirigido ao gestor do
Contrato, acerca da conformidade da prestação dos serviços.
PARÁGRAFO QUINTO — 0 acompanhamento e a fiscalização do Contrato serão
processados nos termos dos arts. 31 a 34 da IN/SLTI/MPOG n° 2/2008.
PARÁGRAFO SEXTO - O gestor do Contrato pode sustar qualquer trabalho/entrega que
esteja em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A análise prévia da documentação fiscal, trabalhista e
previdenciária caberá ao gestor do Contrato.
PARÁGRAFO OITAVO - A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento
das obrigações trabalhistas será realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:
I) no primeiro mês da prestação dos serviços, e sempre que houver admissão de novos
empregados pela CONTRATADA:
1. 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;
2. 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
3. exames medicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão osserviços;
II) ate o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela
fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificaçãoda regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF:
1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Divida Ativa da União;3. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital eMunicipal do domicilio ou sede do contratado;
4. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
III) quando solicitado pela Administração, quaisquer dos seguintes documentos:1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério daAdministração contratante;
2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, emque conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dosserviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 7

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.71,luizfernando)  pag. 1523 de 1732



alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ouacordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e dequalquer empregado; e
5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que foremexigidos por lei ou pelo contrato;
IV) quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dosserviços, no prazo definido no contrato:
1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço,devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisõescontratuais;
3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cadaempregado dispensado; e
4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.PARÁGRAFO DÉCIMO - Os documentos necessários à comprovação do cumprimentodas obrigações sociais trabalhistas exigidos poderão ser apresentados em original ou porqualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor daAdministração.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A Administração deverá analisar a documentaçãosolicitada no inciso IV do Parágrafo Nono no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimentodos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.PARAGRADO DÉCIMO SEGUNDO - Caberá também ao Gestor do Contrato:I - comunicar ao Ministério da Previdência Social e a Receita Federal do Brasil-RFBqualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias.II - comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE qualquer irregularidade norecolhimento do FGTS dos trabalhadores terceirizados.PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O descumprimento das obrigações trabalhistas oua não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo a.rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Ate que a CONTRATADA comprove o disposto nocaput, o CONTRATANTE deverá reter a garantia prestada e os valores das faturascorrespondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto

• 
aos trabalhadores no caso de a CONTRATADA não efetuar os pagamentos em até 2 (dois)meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumentoconvocatório e nos incisos IV e V do art. 19-A da Instrução Normativa/SLTI/MP nQ 2/2008.PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - No que se refere ao disposto neste Contrato,aplicam-se também, subsidiariamente, no que couberem, as disposições do Código deDefesa do Consumidor - Lei n9 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO0 pagamento será efetuado mensalmente, ate o 50 (quinto) dia Uhl do mês subsequente ao 0,)eriodo de faturamento após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente, pormeio de ordem bancária para depósito em conta corrente da CONTRATADA, mediante aapresentação dos seguintes documentos:

o'‘4,4
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a) Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada, pelo setor
competente, de que os serviços foram executados a contento;
b) Comprovante da regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de consulta "on
line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou a documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e
c) Relatório mensal dos serviços prestados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0 período de faturamento a ser considerado pela
CONTRATADA será do dia 21 a 20 do mês subsequente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As eventuais despesas com a disponibilização extraordinária

. de vigilante nas hipóteses deste Termo deverão constar na fatura mensal, devidamente•
descriminadas, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, para fins de 
liquidação e pagamento. •
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura deverá conter discriminação dos
tributos a serem retidos pelo INSS, conforme Instrução Normativa RFB n2 1.234, de11/01/2012.
PARÁGRAFO QUARTO - Para o atesto da fatura mensal pela fiscalização a
CONTRATADA deverá apresentar a documentação que comprove os pagamentos dossalários e demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdencidrias e doFGTS, conforme solicitado pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO - Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 19-A da Instrução
Normativa/SLTI n° 2/2008, a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sançõescabíveis, só deverá ocorrer quando o CONTRATADO:
I - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidademinima exigida as atividades contratadas; ou
II - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior 6. demandada.
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese da não apresentação da documentação exigida noPARÁGRAFO NONO da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO ACOMPANHAMENTOE DA FISCALIZAÇÃO —, exceto aqueles que comprovem o pagamento de salários edemais verbas trabalhistas, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, aCONTRATANTE, sem prejuízo do pagamento, poderá conceder o prazo de 5 (cinco) dias

. úteis para que a CONTRATADA regularize a situação, sob pena de rescisão contratual,quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de irregularidade fiscal e/ou trabalhista, a Empresa,sem prejuízo do pagamento, será notificada da ocorrência, para que, no prazo de 5 (cinco)dias úteis, contados do recebimento da notificação, promova a regularização ou apresentesua defesa, sob pena de rescisão do Contrato.
PARÁGRAFO OITAVO - 0 prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez,por igual período, a critério da Administração.
PARÁGRAFO NONO - Por ocasião do término do Contrato, até que a CONTRATADAcomprove o pagamento das verbas rescisórias ou que os empregados tenham sido

/----
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do -contrato de trabalho, o INSS reterá a garantia prestada e os valores das fatu
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correspondentes a 1 (um) mês de serviço, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos
trabalhadores no caso de a CONTRATADA não efetuar os pagamentos em até 2 (dois)
meses do encerramento da vigência contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Não obsta a efetuação do pagamento a existência de registro no
SICAF de aplicação de penalidade a empresa CONTRATADA, por órgão da
Administração Pública.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Os pagamentos a serem efetuados em favor da
CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos a retenção, na fonte, dos seguintes
tributos:
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;II - contribuição previdencidria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei no 8.212, de24 de julho de 1991; e
III - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal oudistrital sobre o tema.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATADA optante pelo Regime EspecialUnificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas eEmpresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, fica dispensadadas retenções, conforme dispuser as normas vigentes.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ficará a CONTRATADA obrigada a informarqualquer alteração de sua condição de optante pelo SIMPLES.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quevenha a ser contratada para a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra nãopoderá beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceçõesprevistas no §42, inciso V (locação de bens móveis), e no § 50-C do art. 18 da LeiComplementar n° 123/2006.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Para efeito de comprovação do disposto no subitemanterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia do oficio, enviado a Receita Federal doBrasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contratode prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o Ultimo dia Uhl do mêssubsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamenteatestadas, pelo servidor do INSS designado para acompanhar e fiscalizar os serviços,desde que os mesmos tenham sido executados a contento, sem o que não poderá ser feito opagamento correspondente.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADAantes de paga ou relevada a multa que the tenha sido aplicada.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
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na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere
direito à alteração de pregos ou compensação financeira:
a) ateste de conformidade do(s) serviço(s) executado(s);
h) apresentação da comprovação da documentação discriminada na Cláusula Decima
Primeira i e
c) garantia contratual vigente.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - 0 CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar
os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos deste Contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Ocorrendo atraso do pagamento, haverá compensação
financeira sobre o valor devido, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma e que por esta seja requerida, à base de 6% (seis pode cento)
ao ano, mediante a aplicação da fórmula demonstrada a seguir, para o período
compreendido entre a data-limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento:

EM =IxNx VP onde:

EM = encargos moratórios;
N = números de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo
pagamento;
VP = valor da parcela em atraso;
TX = percentual da taxa de juros de mora anual;
I = índice de atualização financeira;
I = (TX/100) I = (6/100)1 = 0,00016438

365 365

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Não ensejará compensação financeira a demora
no pagamento decorrente da ausência total ou parcial de documentação hábil, prestação
irregular dos serviços ou pendência de cumprimento pela CONTRATADA de qualquer
das cláusulas do instrumento contratual.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Os valores para o pagamento das ferias, 13Q
salário e rescisão contratual dos trabalhadores da CONTRATADA serão depositados pela
Administração em conta vinculada especifica, conforme o disposto no art. 19-A e Anexo
VII da Instrução Normativa/SLTI/MP n-Q 2/2008 e somente sera() liberados para o
pagamento das verbas de que trata e nas seguintes condições:
a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 132(clecimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
b) parcialmente, pelo valor correspondente às ferias e a um terço de ferias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao Contrato;
c) parcialmente, pelo valor correspondente ao 13Q (décimo terceiro) salário proporcional,
férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS,
quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato; e
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - 0 saldo existente na conta vinculada apenas será
liberado com a execução completa do Contrato, após a comprovação, por parte da
CONTRATADA, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos
ao serviço contratado.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - 0 disposto nos subitens anteriores somente se
aplica após a Administração adotar o sistema de conta vinculada para o aprovisionamento
das verbas descritas no Parágrafo Vigésimo Segundo desta Cláusula, conforme
regulamentado pela IN SLTI/MP ri-°- 02/2008, com suas alterações, quando os respectivos
valores passarão a ser descontados da Nota Fiscal da CONTRATADA, que neste ato
autoriza tal procedimento.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - A CONTRATADA autoriza o INSS a fazer o
desconto nas faturas e a realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdencidrias e do FGTS,
quando estes não forem adimplidos, sem prejuízo das sanções cabíveis e a reter, a
qualquer tempo, a garantia na forma prevista na Cláusula Sexta do Contrato.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - Quando não for possível a realização dos
pagamentos a que se refere o parágrafo anterior pelo INSS, esses valores retidos
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem
como das contribuições sociais e FGTS.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este Contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei n°
8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, em decorrência de aumento ou
diminuição quantitativa do objeto licitado, e obedecendo-se as condições inicialmente
previstas no Contrato, ficará obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários à execução dos serviços, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica facultada, entretanto, a supressão alem do limite acima
estabelecido, mediante consenso entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA REPACTUAÇÃO
É admitida a repactu.ação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo
de um ano, contado das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, admitindo-
se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho vigente 6
época da apresentação da proposta, e a data limite para a apresentação da proposta em
relação aos demais irtsumos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO — A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto
forem necessárias em respeito ao principio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos/
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários a execução do
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serviço.
PARAGRAFO SEGUNDO - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será
contada a partir da data de inicio dos efeitos financeiros da Ultima repactuação da
respectiva parcela.
PARAGRAFO TERCEIRO - As repactuações serão precedidas de solicitação da
CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por
meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo,
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, para a variação de custos
relativos à mão de obra vinculada ã data base da categoria.
PARÁGRAFO QUARTO — A solicitação da CONTRATADA de repactuação dos custos
envolvendo insumos e materiais somente poderá ser deferida após o período de urn ano,
contado da data limite para a apresentação da proposta, utilizando-se, para tanto, o indice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e aplicando-se a seguinte fórmula:
R = V ( I - P), onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor constante da proposta;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
IQ = Índice relativo ao mês da proposta.
PARAGRAFO QUINTO — As repactuações de insumos e materiais, descritas no parágrafo
anterior, subsequentes a primeira, serão efetuadas apenas quando se completarem
períodos múltiplos de um ano, contados sempre da Ultima repactuação de insumos e
materiais.
PARAGRAFO SEXTO — No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento,
o INSS pagará a CONTRATADA a importância calculada pela Ultima variação conhecida,
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
PARAGRAFO SÉTIMO — Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos
insumos diversos será, obrigatoriamente, o definitivo.
PARAGRAFO OITAVO — Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos e
materiais venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
PARAGRAFO NONO — Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente
dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.
PARAGRAFO DÉCIMO — Independentemente do requerimento de repactuação dos
custos com insumos e materiais, o INSS verificará, a cada anualidade, se houve deflação
do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor com o objetivo de
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro da contratação e promoverá a redução dos
valores correspondentes.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e
não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a
assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato.
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação,
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de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios
por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A repactuação será formalizada por meio de
apostilamento, salvo quando coincidir com a prorrogação contratual, quando será
formalizada por meio de Termo Aditivo ao contrato vigente.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - As repactuações relativas aos custos de mão de obra
vinculados a data base de cada categoria serão efetuadas somente com fundamento em
Convenção, Acordo Coletivo de Trabalho, Sentença Normativa, ou por força de lei.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A repactuação não interfere no direito das partes de
solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com
base no disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, bem como no artigo 72 da Lei n°
10.520/2002, a CONTRATADA estará sujeita, no curso da execução do Contrato, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, garantidos o contraditório e a previa e
ampla defesa, às seguintes sanções:
I - na ocorrincia de uma das hipóteses previstas no artigo 7Q da Lei nQ 10.520/2002, sem
prejuízo das demais cominações legais:
a) multa de ate 10% (dez por cento) do valor global estimado do Contrato; e
h) impedimento de licitar e contratar com a Unido, bem como descredenciamento doSICAF, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos.
II— nas hipóteses de atraso injustificado e de inexecução parcial ou total do Contrato:a) advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, a critériodo CONTRATANTE;
h) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor mensal estimado do item doContrato, por dia de atraso, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do item do Contrato, por atrasoinjustificado até a 15 (quinze) dias, ou por inexecução parcial da obrigação assumida;d) no caso de atraso injustificado superior ao previsto na alínea anterior, o CONTRANTE,a seu critério, poderá não aceitar a prestação do serviço em atraso, de forma a configurar,nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisãounilateral da avença; e
e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, em caso deinexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.III — na ocorrência das condutas descritas na tabela 1, abaixo:
a) multa, de acordo com os graus atribuidos, conforme a tabela 2 a seguir, que indicarão orespectivo percentual da penalidade, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valorestimado do Contrato:

TABELA 1

1 ITEML

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
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1

2

3

4

5

6

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 6
corporal ou consequências letais, por ocorrência;

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais por ocorrência e por dia;_   _
Alocar ou manter empregado sem habilitação ou qualificação devida
para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;

Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme
manchado, sujo, mal apresentado, sem crachá, por empregado e por
ocorrência;

Recusar-se, injustificadamente, a executar serviço determinado pela
fiscalização, por ocorrência;

Para os itens a seguir, deixar de:

Zelar pelas instalações do INSS utilizadas, por ocorrência;

5

5

1

2

3

Ativar e/ou desativar o sistema de vigilância eletrônica, se assim for
7 solicitado, conforme rotina estabelecida pelo CONTRATANTE, por 5

ocorrência;

Ativar e/ou desativar remotamente, se tecnicamente possível e assim
8 solicitado, o sistema de vigilância eletrônica nos horários 5

estabelecidos formalmente pelo CONTRATANTE, por ocorrência;

9

10

Cientificar o CONTRATANTE acerca de qualquer defeito ou
inconformidade dos dispositivos de vigilância eventualmente
instalados, por ocorrência;

Disponibilizar vigilante, de forma extraordinária e imediata, para
garantir a segurança de imóvel do CONTRATANTE, nos casos em
que o sistema de vigilância eletrônica, por qualquer impedimento,
não puder ser monitorado remotamente pela CONTRATADA, ou se
ficar vulnerável, conforme estabelecido no Termo de Referencia, por
ocorrência;

5

5

Executar com atraso injustificado os serviços de pronta resposta,
11 conforme tempos máximos estabelecidos no Termo de Referência, por 2

ocorrência;

Executar com atraso injustificado superior a 30 (trinta) minutos os
12 serviços de pronta resposta, conforme tempos máximos estabelecidos 4

no Termo de Referência, por ocorrência;

13 Executar os serviços de pronta resposta, conforme estabelecido no ,
Termo de Referência, por ocorrência;

14

15

Acionar, de imediato, a autoridade policial competente e outros
contatos indicados pelo CONTRATANTE, após constatada a
veracidade da ocorrência pelo serviço de pronta resposta, por
ocorrência;

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de
seu pessoal, por empregado e por dia;

5

5

1
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCESSO N.2 35183.001835/2016-36
CONTRATO N.° 49/2015
PREGÃO SRP N2 06/2015

TERMO ADITIVO N.2 05/2017

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM
MONITORAMENTO REMOTO DE DISPOSITIVOS
DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E DE VISTORIA DE
PRONTA RESPOSTA, QUE ENTRE SI CELEBRAM 0
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ATRAVÉS DE SUA GERÊNCIA EXECUTIVA EM
CURITIBA/PR E A EMPRESA SEGPLUS SISTEMAS
DE SEGURANÇA EIRELLI EPP.

0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Autarquia Federal vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento Social, criado na forma da autorização legislativa
contida no artigo 17 da Lei n2 8.029, de 12 de abril de 1990, reestruturado pelo Decreto n2
9.104, de 24 de julho de 2017 e P'T/MDS n2 414, de 28/09/2017, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
29.979.036/0173-88, daqui por diante denominado simplesmente CONTRATANTE, através
de sua Gerência Executiva em Curitiba, no Estado do Paraná, com sede na Rua João Negrão
n2 11/21 - 52 andar, representado neste ato por seu Gerente Executivo, Sr. Aldebrando Lins
de Albuquerque, nomeado pela Portaria do Secretário-Executivo do Ministério do
Desenvolvimento Social n2 600, publicada no DOU n2 204, de 24/10/2016, seção 2, página 34,
inscrito no CPF/MF n2 359.016.834-04 e a empresa SEGPLUS - SISTEMAS DE
SEGURANÇA - EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF n2 11.933.418/0001-78, com sede na
Rua Amazonas de Souza Azevedo, n.° 328, Bacacheri, Curitiba/PR, CEP: 82.520-620,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo seu
proprietário, Sr. Fabricio FurIan, portador da Cédula de Identidade RG n2 7.261.937-4, e
CPF/MF n2 005.770.189-06, consoante Processo n.2 35183.001835/2016-36 e em observância
ao disposto na Lei n.2 10.520, de 17.07.2002, no Decreto n° 5.450 de 31.05.2005, e,
subsidiariamente, na Lei n.2 8.666, de 21.06.93 e no Decreto n.2 2.271, de 07.07.97,
RESOLVEM celebrar o presente termo aditivo ao contrato de Serviço Vigilância e
Segurança Patrimonial, conforme previsão do artigo 57, II da Lei n2 8.666/93 e sob os termos
e condições estabelecidos nas Cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 0 presente Termo Aditivo tem como objeto a
prorrogação contratual pelo período de 28/11/2017 a 28/11/2018.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO - 0 valor global dos postos de vigilância orgânica é
de R$ 3.657.518,79 (três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e dezoito
reais e setenta e nove centavos) e o valor global dos postos de monitoramento remoto de
dispositivos de vigilância eletrônica e de pronta resposta é de R$ 65.892,00 (sessenta e cinco,
mil e oitocentos e noventa e dois reais).

5° T.A. — Segplus Sistemas de Segurança — EireIli - EPP.
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a

CPF:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA — As despesas com a
execução do presente Termo Aditivo correrão por conta dos recursos liberados para o INSSno presente exercício sob a seguinte classificação: PTRES 127628; Natureza da despesa
339039; Plano Interno VIG; Fonte de Recurso 0118033908; Empenho da despesa
2017NE800435.

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA - A garantia deverá ser renovada antes dotérmino de sua vigência, o qual ocorrerá em 28/02/2018.

CLÁUSULA QUINTA — DA REPACTUAÇÃO - Fica ressalvado o direito da contratada desolicitar repactuação dos preços contratados, observando-se, para tanto, as condições
estabelecidas na cláusula Decima Quarta do Contrato ora aditado.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA — A vigência deste Termo Aditivo inicia-se na datade sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA PUBLICAÇÃO — A publicação do presente termo aditivodeverá ser providenciada em extrato, tanto no Diário Oficial da União, como no Boletim deServiço do INSS, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da data da sua assinatura (artigo 20 doDecreto n° 3.555/00).

CLAUSULA OITAVA — DO FORO — O foro para a resolução de qualquer questãoenvolvendo o presente termo é o da Justiça Federal na Capital do Estado do Paraná.

Assim, fica aditado o contrato acima referido, o qual é ratificado em todas as suas demaiscláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante ecomplementar, a fim de que, juntos, produzam um único efeito de direito, e, por estaremjustos e contratados, assinam as partes o presente, em 02 (duas) vias de igual teor, para umsó efeito, na presença de duas testemunhas, também signatárias do presente instrumento.

Aldebrando L s de Albuquerque
CONTRATANTE

Curitiba, 06 de vem ro

, Fab cio Furlan
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Pijyne••••• - CPF: 0 t Sci)t• -1r3

5° T.A. — Segplus Sistemas de Segurança — Eirelli - EPP.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - scot) 1 ISSN 1677-7042 Ne 215, quinta-feira, 8 de novembro de 2018

Ministério da Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

ALVARÁ Ne 5.470, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLICIA FEDERAL, no uso das atribuições que !he são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto n2 89.056/83, atendendo b solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo ne 2018/48825 - DPF/VRA/RJ,
resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, Alicia por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no DOU., concedida à empresa SEGVAP SEGURANÇA NO VALE
DO PARAIBA LTDA, CNPJ ng 60.210.721/0002-39, especializada em segurança privada, nabs)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar no Rio de Janeiro, com Certificado de
Segurança na 1835/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ Ne 6.268, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe sic, conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto ng 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo no 2018/88928 - DPF/ACLA/SP,
resolve:

Conceder autorização h empresa FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO DE
VIGILANTES LTDA, CNPJ ne 01.322.393/0004-65, sediada em Sio Paulo, para adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exircito:
1000 (Lima mil) Munições calibre 12
1000 (um mil) Estojos calibre .380
Válido por 90 (Noventa) dias a contar da data de publicação no D.O.U.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ Ne 6.269, DE 26 OE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADONAL-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLICIA FEDERAL, no uso das atribuições que the sio conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto ng 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo n2 2018/88929 - DPF/RPO/SP,
resolve:

Conceder autorização à empresa FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO DE
VIGILANTES LTDA, CNPJ ng 01.322.393/0002-01, sediada em Sic. Paulo, para adquirir:

Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exercito:
66000 (sessenta e seis mil) Espoletas calibre 38
15000 (quinze mil) Estojos calibre 38
1800 (um mil e oitocentos) Gramas de pólvora
66000 (sessenta e seis mii) Projéteis calibre 38
4000 (quatro mil) Espoletas calibre .380
4300 (quatro mil e trezentos) Estojos calibre .380
4000 (quatro mil) Projéteis calibre .380
Válido por 90 (Noventa) dias a contar da data de publicação no mau.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ Ne 6.289, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLICIA FEDERAL, no uso das atribuições que !he sirs conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto ng 89.056/83, atendendo b solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo n2 2018/92563 - DPF/ANS/GO,
resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço orgânico de
segurança privada na(s) atividade(s) de VigilSncia Patrimonial, válida por 01(um) ano da
data de publicação deste Alvará no DOU., concedida à empresa JALLES MACHADO S/A,
CNN n2 02.635322/0001-95 para atuar em Goias.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÃ Ne 6.369, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENACLORIA)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL. no uso das atribuições que !he são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto n2 89.056/83, atendendo h solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo n2 2018/69033 • DPF/IJI/SC,
resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no DOU., concedida 5 empresa SEGURA SEGURANÇA PRIVADA
LIDA, CNPJ no 95.806.048/0001-06, especializada em segurança privada, na(s) atividade(s)
de Vigilância Patrimonial e Segurança Pessoal, para atuar em Santa Catarina com o(s)
seguinte(s) Certificado(s) de Segurança, expedido(s) pelo DREX/SR/PF: ng 2272/2018 (CNPJ
n2 95.806.048/0001-06) e n2 2363/2018 (CNPJ in 95.806.048/0002-89).

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ NO 6.378, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que !he são conferidas pelo art. 20 da Lei
71.02/83, regulamentada pelo Decreto ne 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo 02 2018/81234 -
DELESP/DREX/SR/PFIAM, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(uml ano da data
de publicação deste Alvará no DOU., concedida b empresa LIBERTY SEGURANÇA EIRELI -
ME, CNPJ n2 24.600.921/0001.53, especializada em segurança privada, na(s) atividade(s)

de Vigilância Patrimonial, para atuar no Amazonas, corn Certificado de Segurança
2412/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ Ne 6.382, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLÍCIA FEDERAL, no uso das atribuições que the são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto n2 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nn 2018/85215 -
DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no DOU., concedida à empresa HVSEG SEGURANÇA PRIVADA

CNPJ ng 27344.231/0001-12, especializada ern segurança privada, na(s) atividade(s)
de Vigilância Patrimonial, para atuar em Sio Paulo, com Certificado de Segurança 02
2210/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
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ALVARÁ Ne 6.385, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLICIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto ng 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo n2 2018/86550 -
DELESP/OREX/SR/PF/PR, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no DOU., concedida à empresa SEGPLUS SISTEMAS DE
SEGURANÇA EIRELI, CNPJ no 11.933.418/0001-78, especializada em segurança privada
na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, Escolta Armada e Segurança Pessoal, para at
no Parana, com Certificado de Segurança ng 2438/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ Ne 6.390, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

o(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLfCIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe sio conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto ne 89.056/83, atendendo à solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nn 2018/87688 - DPF/CCM/SC,
resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no DOU., concedida b empresa DEIP VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA ME, CNPJ nu 07.898.515/0001-08, especializada ern segurança privada, na(s)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar em Santa Catarina, com Certificado de
Segurança ng 2427/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ NO 6.391, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

0(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLf0A FEDERAL, no uso das atribuições que !he são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto ng 89.056/83, atendendo b solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo ng 2018/87961 - DPF/CAS/SP,
resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no D.0.1.1., concedida â empresa TELSEG VIGILANCIA E
SEGURANÇA EIRELI, CNPJ no 14.281.437/0001-5S, especializada em segurança privada,
na(s) atividade(s) de Vigiláncia Patrimonial, para atuar em go Paulo, com Certificado de
Segurança e0 2429/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

ALVARÁ Ne 6.397, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

DIM COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLICIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto ng 89.056/83, atendendo a solicitação da parte
interessada, de acordo corn a decisão prolatada no Processo ng 2018/89803 -
DELESP/DREX/SR/PF/P1, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por 01(um) ano da data
de publicação deste Alvará no DOU., concedida b empresa CENTRO TÉCNICO DE
FORMAÇÃO DE VIGILANTE LTDA, CNN ng 04.122.308/0001-60, especializada em segurança
privada, na(s) atividade(s) de Curso de Formação, para atuar no Piaui, com Certificado de
Segurança rin 2328/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

PORTARIA Ne 34.290, DE 22 DE OUTUBRO OE 2018

0 COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA
FEDERAL no uso das atribuições que !he são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto ng 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada,
de acordo corn a decisão prolatada no Processo ng 08410.006844/2018.81 •
DELESP/DREX/SR/PF/PI, resolve:

Cancelar a Autorização concedida por meio do Alvará ng 2312, publicada no
DOU em 18/09/2006, para exercer atividade em ESCOLTA ARMADA, à empresa PROSEGUR
BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, CNPJ 17.428.731/0163-09,
localizada no Estado do PIAUf.

ROSILENE GLEICI DUARTE SANTIAGO

PORTARIA Ne 34.291, DE 22 OE OUTUBRO DE 2018

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLICIA
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto ne 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada,
de acordo com a decisão prolatada no Processo ng 08410.006844/2018-81 -
DELESP/DREX/SR/PF/P1, resolve:

Cancelar a Autorização concedida por meio do Alvari ne 30.025, publicada no
DOU am 06/02/2013, para exercer atividade em SEGURANÇA PESSOAL PRIVADA, â empresa
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, CNPJ
17.428.731/0163-09, localizada no Estado do PIAUf.

ROSILENE GLEICI DUARTE SANTIAGO

PORTARIA Ne 34.313, OE S DE NOVEMBRO DE 2018

A COORDENADORA-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA
POLICIA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei
7.102/83, regulamentada pelo Decreto e0 89.056/83, atendendo b solicitação da parte
interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo ng 08520.006501/2018-70 -
DELESP/DREX/SR/PF/SE, resolve:

Cancelar a Autorização de Funcionamento concedida por meio do Avail' rig
1.3916, publicado no DOU. de 17/11/2011, à empresa SERGIPE SEGURANÇA PATRIMONIAL
LTDA ME, CNPJ ng 12.469.343/0001-89, localizada no Estado de SERGIPE.

ROSILENE GLEICI DUARTE SANTIAGO

Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da Uni5o

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA N2 3.004, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018

Institui a estrutura de governança para Gestão de
Pessoas do Ministério da Transparência
Controladoria-Geral da UnISo.

O SECRETARIO•EXECUTIVO DO MINISTÉRIO OA TRANSPARÉNCIA E

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no exercicio das atribuições previstas no art. 23 do

Anexo I do Decreto e5 8.910, de 22 de novembro de 2016, e conforme disposto no

art. 13 da Portaria CGU ng 2.217, de 20 de agosto de 2018, resolve:

Documento assroado d!gkalmente conforme Uva /.)00 20.18/EXU.
que institur infraest,,rtura de ,:haee, Pot., Rrasiierra ICP vras.1

ICP
rsrl
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Ng 9.854/99)

Eu GISELE FURTADO DOS SANTOS portadora da Cédula de Identidade, Registro Geral
(RG) n2. 4.536.191-8, na qualidade de Representante Legal da empresa SEGPLUS
SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n2. 11.933.418/001-78
interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n2 01/2019, da
Câmara Municipal de Londrina, Estado do Parana, em cumprimento as determinações
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da lei, que em meu quadro
de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 72 da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2.019

Repr se. ;nte Legal
Nome: G1SELE FUR ADO DOS SANTOS

RG: 4.536.191-8/SSP/PR
CPF: 603.951.179-68

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO, 328, BACACHERI • CURITIBA/PR I 41 3043-0909
RUA SANTA CATARINA,50 SALA 901 EDIF.TOWER SHOPPING — CEP 86.010-180 • LONDRINA/PR I 43 3039-4909
comercial@gruposegplus.com.br • www.gruposegplus.com.br

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.71,luizfernando)  pag. 1535 de 1732



Relatório de Regularidade Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor:
CNPJ: 11.933.418/0001-78
Razão Social: Segplus Sistemas de Segurança EIRELI

Ativo 31112/2017 Passivo 31112/2017
Ativo Circulante 4.617.407,47 Passivo Circulante 1.484.888,38
Ativo Não Circulante 306.885,64 Passivo Não Circulante 0,00

Realizável a Longo Prazo 0,00 Patrimônio Liquido 3.439.404,73
Investimentos 0,00
Imobilizado 306.885,64
Intangível 0,00

Total do Ativo 4.924.293,11 Total do Passivo 4.924.293,11

Analise Comprovação
Liquidez Geral
'Solvência

3,11 maior que 1,0 sim
Geral 3,32 maior que 1,0 sim

Liquidez Corrente 3,11 maior que 1,0 sim
Valor máximo de contratação 822.597,96
7Capital Circulante Liquido 3.132.519,09 Maior que R$ 137.044,82 sim
Patrimônio Liquido 3.439.404,73 Maior que R$ 82.259,80 sim
Contratos firmados com a
Administração Pública 11.866.858,16
1 / 12 avos 988.904,85 Maior que o Patrim. Liquido sim

eor rt no: 7.4Departamen /Finance
a.ria Barbet

-PR 01
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ATA DA QUARTA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019

As 14 horas e 15 minutos do dia 20 de março de 2019, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de
Londrina, foi realizada a Quarta Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe para contratação de

empresa especializada para a prestação de serviços vigilância patrimonial não armada, com a presença do

Pregoeiro, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, a Servidora Bruna

Fernandes Lonni Hipólito, Lilian Matsubara Denobi Vieira e Anderson Rafael Delattre Abe, designados
pela Portaria n°. 183/2018 e pelo Edital do referido certame. Compareceu como assistente técnico o

servidor Hermes de Faria Barbetta. Também acompanhou a sessão os servidores Mauricio Calgarotto e

Gabriel Candreva.

Estavam presentes os representantes das empresas SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI,
MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA e TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA

LTDA, representadas, respectivamente, pelos senhores Gisele Furtado dos Santos, Diogo Henrique Franco

Martins e Raphael de Oliveira Ribeiro.

A empresa MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA apresentou-se com novo representante,

munido de procuração (documento anexo), o senhor Alcides Teixeira dos Santos Filho, inscrito no CPF

047.863.019-06.

Após o inicio da sessão pública, as 14 e 27 chegou a representante da MAC VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA-ME, a senhora Merien Stefani King.

0 Pregoeiro considerou que as planilhas apresentadas pela empresa SEGPLUS SISTEMAS DE

SEGURANÇA EIREL1 atende aos termos editalicios e, assim, declarou-a classificada.

Então, o Pregoeiro abriu o envelope com os documentos de habilitação da classificada. A analise do

atestado de capacidade técnica da INFRAERO mostrou que o documento é autêntico (checagem via QR

code no site oficial da INFRAERO) e supre as exigências mínimas estipuladas pelo instrumento

convocatório quanto a prazos e quantidades.

Os documentos emitidos via internet tiveram sua autenticidade verificada, assim, o Pregoeiro declarou a

empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA El RELI habilitada e vencedora do certame.

Aberta oportunidade para apresentação de recursos, o senhor Alcides Teixeira dos Santos Filho,

representante da empresa MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA, informou que tem

interesse na apresentação de recurso, pois considera que a proposta da licitante vencedora é inexequível. A

senhora Merien Stefani King, representante da empresa MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

PATRIMONIAL LTDA-ME, considera que sua inabilitação decorre de decisão equivocada, pois, em seu

sentir, a contagem de prazos levada a efeito pelo Pregoeiro é incorreta.
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Às 15h e 46 min o representante da empresa TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA retirou-se

da sessão pública.

Os licitantes saem da sessão pública intimados dos prazos para apresentação de razões recursais,

contrarrazões e dos efeitos preclusivos de sua inobservância.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

A sessão foi declarada encerrada às 15:53.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz 

(
Equipe de Apoio e servidores que acornpanliaram a sessão:

Bruna Fernandes Lonni Hipólito

Hermes de Faria Barbetta

Gabriel Cazado Candreva

Lilian Matsubara Denobi Vieira  auxi-t-M,A9r,Nki 631/40e.

Anderson Rafael Delattre Abe

Licitantes:

Gisele Furtado dos Santos

Alcides Teixeira dos Santos Filho

Merien Stefani King
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA DO ESTADO DO PARANÁ

Ref: Pregão Presencial n° 01/2019

MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA-EPP, inscrita no
CNPJ sob o n° 15.562.375/0001-12, por intermédio de sua proprietária já devidamente
constituída na licitação a Sr (a) IVIERIEN S1EFANI KING, inscrita na ordem dos
Advogados sob o n° 72.592, vem, respeitosamente, perante este dignissimo Pregoeiro,
nos termos do art. 109, I da Lei 8.666/93 e item 55 do Edital que regula o certame,
tempestivamente, interpor seu:

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra o ilustríssimo Pregoeiro LUIZ FERNANDO MORAES MARENDAZ,
objetivando que seja reexaminado este ato, pelas razões que passará a expor, requerendo
o seu conhecimento e provimento, ou em caso negativo, a remessa A. AUTORIDADE
SUPERIOR, para apreciação, julgamento e provimento.

CML DDIN. 441 21/03/19-1503min 1
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BREVE PREÂMBULO

1 — A requerente , na condição de empresa altamente especializada na execução dos
serviços licitados, obteve cópia do instrumento convocatório, angariando toda a
documentação especificada no edital, a fim de participar do certame promovido pela
Camara Municipal de Londrina, o qual tem como objeto, do Edital Pregão
Eletrônico n° 01/2019.

0 objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para
atender As necessidades da Câmara Municipal de Londrina.

2 - Dentro desse contexto, fora iniciada a sessão pública de abertura do referido pregão
em 16/01/2019, oportunidade na qual foram ofertados os lances das licitantes. A
requerente dentre todos os lances ofertados ficou em terceiro lugar.

3 — Neste contexto o ilustríssimo pregoeiro desclassificou nas sessões seguintes o
primeiro e segundo lugar. Sendo oportunizada a abertura dos envelopes de documentos
de habilitação da requerente no dia 11/03/2019.

4- Porem ocorreu a desclassificação baseada unicamente e exclusivamente no atestado
de capacidade técnica conforme ata de licitação:

(...) Assim, o Pregoeiro passou para a terceira colocada, a empresa Mac
Vigilância e Segurança Patrimonial LIDA-ME, procedendo a abertura de seu
envelope de Habilitação. Foram confirmadas a autenticidade das certidões
emitidas via intemet. Entretanto, quanto à qualificação técnica da empresa,
esta não logrou comprovar experiência de 3 anos de prestação de serviços
com o mínimo de 10 vigilantes, tendo conseguindo comprovar apenas 2 anos
e 8 meses com a quantidade minima de vigilantes requerida. Assim, nos
termos dos itens 49 e seus subitens do Edital, a empresa Mac Vigilância e
Segurança Patrimonial LTDA-ME foi declarada inabilitada.(...)

Ressalta-se que para a comprovação da qualificação técnica foram apresentadas as
seguintes certidões:

2
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• Empresa Escapamento Guaporé inicio das atividades dia 01/05/2013 e ainda em
andamento até a presente data do pregão tendo seu termino concluído no dia
28/02/2019; ( em anexo contrato e rescisão do contrato)

• Total Empreendimentos e Participações LTDA inicio dia 15/01/2015 até
30/09/2017 e

• Copel S/A inicio dia 01/05/2018 e termino dia 30/04/2019.

5- No dia 20/03/2018 foi sagrada vencedora do certame a empresa SEGPLUS não lhe
cabendo alternativa senão utilizar-se do recurso para rever o ato administrativo das
quais abaixo com as devidas explanações será prontamente verificado o direito da
recorrente com a demonstração da legislação e jurisprudência pertinente ao caso:

PRELIMINARMENTE (documento na integra em anexo)

Em resposta aos questionamentos da pregoeira da DECISÃO EM RECURSO
ADMINISTRATIVO PE N° 18/2014-GSII, os questionamentos feitos aos COMPRAS
GOVERNAMENTAIS, justamente sobre o mesmo assunto aqui debatido pela
recorrente segue a pergunta e a resposta:

Valendo-se das prerrogativas outorgadas pelo art. 43, § 30, da Lei 8.666/93, lei de
licitações e contratos, a Pregoeira diligenciou junto ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - MPOG, &go normatizador da Instrução Normativa n° 02/2008,
a fim de certificar-se do procedimento adotado, que se pronunciou nos seguintes
termos:

Pergunta:

Com base na peça editalicia, a empesa 3000CX foi inabilitada após análise dos
Atestados de Capacidade Técnica.

Edital:

10.4.3.3.3 0(s) atestado(s) e/ou declaraçao(aes) de capacidade técnica deve(m)

1 Assunto: Decisão de Recurso Referencia: PE 18/2014- OS! — seleção e contratação de empresa para
prestação de serviços de vigilância desarmada.Processo: 00185.001809/2014-41, extraído do site:
http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Acompanhar_Recursol.asp?prgCod=528140&ipgCod=14825684&
Tipo=DP&seqSessao=4&blnSessaoAtual=S

3
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comprovar que a licitante prestou serviços de terceirização compatíveis em quantidade
com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos. (Incluído pela Instrução
Normativa n°6, de 23 de dezembro de 2013)

10.4.3.3,3.1 Seri aceito o somatório de atestado(s) ou dec Ao(Oes) de capacidade
técnica, em períodos concomitantes.

Conforme se verifica, o prazo para contagem do período foi considerado aquele
constante no Atestado de Capacidade técnica, ou seja:

Período contemplado no somatório dos Atestados: 11 de agosto de 2011 até 10 de
junho de 2014.

Atestado emitido em 10 de junho de 2014.

Contrato prorrogado até 07 de maio 2015.

Abertura do certame: 22 de dezembro de 21014.

Diante do exposto, seguindo o edital, a determinação da data final do período de
contagem foi a data da emissão do atestado, ou seja totalizou, com o somatório dos
atestados apresentados, 34 meses. Desta forma, a empresa foi inabilitada.

Em fase de recurso, a empresa demonstra que se forem considerados os Termos
Aditivos, o total 6 de 36 meses.

Ante o exposto, solicito informar se para a contagem do prazo deverá ser considerado o
Termo Aditivo.

Resposta:

0 atestado é uma declaração onde o fornecedor comprova que ele realmente executou
serviços compatível com o objeto da licitação (por meio de contratos) por período não
inferior a 3 (três) anos.

Dessa forma, as datas de emissões dos atestados não devem ser observadas, e sim, 
o período em que o licitante teve de experiência por aquele servico prestado. O
atestado tem flue comprovar que ele por 3 ilnos atuou com aquele obieto, não
importando o dia flue foi emitido o atestado. 

Note-se que o item do seu edital "10.4.3.3.3 0(s) atestado(s) e/ou declararylo(eies) de
capacidade técnica deve(m) comprovar que a licitante prestou serviços de terceirização
compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três)
anos. (Incluído pela Instrução Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013)" em
nenhum momento trouxe expressamente data do atestado, mas, tão-somente, que o
atestado servirá de meio comprobatório de que o licitante está apto ao objeto do
contrato, ou seja, comprovação de que atuou por 3 anos naquele objeto. Vak data de 

4
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contratual. 

Acrescentando, ainda, que o prazo de validade do contrato leva em consideração os
termos aditivos. Se assim, não fosse, estaria "matando", um contrato de serviço que são
prorrogáveis em até 60 meses.

Atenciosamentet

Eauine Comoras Governamentais

Na sequência, com base na orientação do MPOG, a pregoeira, no uso de suas
atribuições e com base no que dispõe o art. 43, §3° da Lei n.° 8.666/93, promoveu
diligência à Empresa CS SEGURANÇA E VIGILANCIA LIDA ME, por intermédio
do Oficio n° 044/2015/LICITAÇÃO/COLIC.A311.,0G, solicitando o enviar cópia dos
termos aditivos referentes aos contratos firmados. Como resposta, a empresa
encaminhou cópia dos termos aditivos aos contratos de prestação de serviços citados
nos Atestados de Capacidade Técnica apresentados no documento de habilitação, os
quais comprovaram o prazo exigido no subitem 10.4.3.3.4 do edital.

Insta frisar que a Instrução Normativa n° 02/2008 foi atualizada pela Instrução
Normativa n° 05/2017 estabelece iguais critérios citados acima para os atestados de
capacidade técnica.

DA CONTAGEM DO PRAZO

TOTAL EMPREENDIMENTOS INICIO TERMINO

15/01/2015 30/09/2017

ESCAPAMENTO GUAPORt 01/05/2013 28/02/2019

As empresas acimas totalizaram o tempo concomitantemente de 2 anos e 8 meses.

ESCAPAMENTO GUAPORt INICIO TERMINO

01/05/2013 28/02/2019

COPEL S/ A 01/05/2018 30/04/2019

Levando-se em consideração que houve um lapso temporal de 01/10/2017 até
01/05/2018, a partir disto começo a fluir o prazo restante em que as duas empresa

5
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acimas começaram concomitantemente a trabalhar a contagem de prazo até a data do
certame em 16/01/2019 totalizando neste período 7 meses.

A somatória dos três atestados conforme prevê o item 49 e seguintes do edital totaliza o
período de 3 anos e 3 meses.

6- DO DIREITO — DAS RAZOES QUE ENSEJAM A ACEITACÃO DA
PROPOSTA DA RECORRENTE 

Conforme dispõem a Súmula 473 do STF:

A administracio node anular seus próprios atos, (wand° eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos: ou
revogá-los. nor motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciacio
judicial.

Nesse diapasão, o Tribunal de Contas da União, em ACÓRDÃO N° 2.104/2004 - TCU
— Plenário, pronunciou-se "considerando a situação hipotética de vicio no instrumento
convocatório, a despeito de não se verificar procedimento recursal formal, a
Administração tem o dever de pronunciar-se", nos seguintes termos:

(...) ao administrador público não compete a auto-satisfação de interesses
próprios, cabe-lhe, sim, restringir toda sua atuação funcional à defesa de
interesses alheios, vale dizer, indisponíveis, de molde que não pode vendar
sua atuação diante os vícios que pairem no procedimento. Tem-se aqui, pois,
a aplicação do corolário fundamental da Autotutela, atualmente, reproduzido
no enunciado da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal - STF, a seguir:

'A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.'

21.2.18. Ante o exposto, a decisão de o Pregoeiro rever a classificação
das licitantes, no uso de suas atribuições legais, tomando por base a
orientação técnica do órgão responsável, teve o condão de afastar o excesso
de formalismo, que, via de regra, compromete o emprego de princípios
basilares da licitação, como, o da seleção da melhor proposta e o da
competitividade. Destaque-se, por necessário, que a previsão de realização de
diligências está capitulada no art. 43, § 3°, do Estatuto de Licitações, e, ainda,
com reprodução no Edital, a saber:

6
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'19.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.'

Afasta-se, então, a alegação da signatária de que a conduta do Pregoeiro foi
autônoma, de tal forma a conduzir o certame de maneira pessoal, sem
observar, portanto, os atos legais que vinculam a Administração Pública,
especificamente, o art. 21, § 40, da Lei 8.666/93.

Na medida em que o exercício da função administrativa se submete ao crivo
da legalidade, não pode a Administração deixar de rever seus atos de oficio,
por força do principio da autotutela.

Vale trazer à baila entendimento do Tribunal de Contas da União clue reconhece
plenamente a possibilidade de realização de diligência pela Administração, in 
verbis: 

(...) atente para o disposto no art. 43, §3°, abstendo-se em consequência, de
inabilitar ou desclassifica empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou owe
possam ser supridos vela diligência autorizada por lei ( Acorn') n° 2.521/2003,
Primeira Camara)

DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptiddo técnica do licitante
conferindo segurança A Administração Pública de que o mesmo possui pleno conhecimento
técnico para a execução do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a2 "Administração Pública,
ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos
conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o contato
administrativo." Dentre os documentos arrolados taxativamente pela Lei de Licitações para
cobrar dos licitantes para fms de qualificação técnica, existem os atestados de capacidade
técnica que estão estipulados no artigo 30, II e § 10, I, da Lei n. 8.666.

Os atestados de capacidade tem a finalidade de comprovar para a Administração
Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à disputa licitatória, de
que o licitante já executou o objeto licitado em outra oportunidade e a referida execução foi a
contento, o que gerará confiança e segurança à Administração licitadora de o aludido licitante
possuir expertise técnica.

Convém destacar que a interpretação do artigo 30 no que concerne aos atestados,
deve ser cautelosa e primar pela finalidade precipua da exigência, qual seja: a demonstração de

2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: Zenite, 2008, p. 233
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que os licitantes possuem condições técnicas para executar o objeto pretendido pela
Administração caso venha a sagrar-se vencedor.

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

§ 50 i` vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão
com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais espectficos, ou quaisquer
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.

Deve-se atentar sempre para que as exigências de qualificação técnica não
sejam desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame. Outro não é o
posicionamento do TCU (BRASIL, TCU, 2009b):

"As exigências relativas á capacidade técnica guardam amparo constitucional
e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de
licitações conduzidas pelo Poder Público Tais exigências, sejam elas de
caráter técnico-profissional ou técnico-operacional, não podem ser
desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo do
certame, devendo tio-somente constituir garantia minima suficiente de
que o futuro contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações
contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre devidamente
fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas inequivocamente
sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto
licitado. (Grifo nosso)"

A própria Constituição da República assevera no inciso XXI de seu art. 37,
in fine, que somente serão permitidas as exigências indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serio contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o anal somente permitirá as
exigências de qualificado técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigacões. (GRIFO NOSSO).

O TCU constantemente reafirma que a comprovação da capacidade técnica
deve ser norteada pelo art. 37, XXI da CF, que somente admite exigências de
qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Em um
de seus acórdãos, o tribunal proferiu a seguinte decisão (BRASIL, TCU, 2006d):

"Sobre a comprovação de capacidade técnico-operacional referente a itens
irrelevantes ou de valor insignificante frente à estimativa global da obra, acompanho,
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em grande parte, as conclusões da unidade instrutiva, que se pronunciou pela ilegalidade
das exigências. Entretanto, destaco que a jurisprudência deste Tribunal - Decisão
1.618/2002 e Acórdão 515/2003, ambos de Plenário - já se manifestou no sentido de
que o art. 30, § 10, inciso I, da Lei 8.666/1993 somente se aplica à qualificação técnico-
profissional, estando a limitação da capacidade técnico-operacional insculpida no
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o qual somente permite
exigências de qualificação técnica e econômica que sejam indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações. (Grifo nosso)"

Toda e qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame
licitatório, além de justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei,
face ao principio da legalidade. Ademais, devem ser evitados formalismos e requisitos
desnecessários, de modo a não ocasionar uma restrição ainda maior à competitividade.

Por todas estas razões, não resta dúvida que os agentes públicos deverão atuar ao
examinar os atestados com esteio nos princípios, dentre outros, da razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica e do formalismo moderado.

Não se devem excluir quaisquer licitantes por equívocos ou erros formais atinentes
apresentação do atestado.

Ao se prescrever que a licitação é um processo administrativo formal nos termos
do artigo 4° da Lei n° 8.666/1993 não significa formalismo excessivo e nem informalismo, e sim
um formalismo moderado.

Como dito por Hely Lopes Meirelles3, "a orientação é a dispensa de rigorismos
inúteis e a não exigência de formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos
interessados em licitar."

Nesta mesma linha de afastar possíveis formalismos excessivos nos atestados, o
Tribunal de Contas da União tem posicionamento sólido e inclusive determina que havendo
qualquer dúvida nos atestados é dever da Administração Pública realizar a competente
diligencia:

Licitação para contratação de bens e serviços: As exigências para o fim de
habilitação devem ser compatíveis com o objeto da licitação, evitando-se o
formalismo desnecessário Ao examinar o assunto, a unidade técnica
considerou que a inabilitação, pela razão apontada, denotaria excesso de rigor
formal, pois a declaração da empresa eliminada afirmava não haver menores
trabalhando em seus quadros. Assim, ainda para a unidade responsável pelo
processo, "a partir dessa declaração, o gestor público somente poderia
concluir pela inexistência de menores aprendizes. Afinal, menores aprendizes
sic. menores. E como havia sido informada a inexistência de menores
trabalhando, não era razoável se depreender que a empresa empregasse
menores aprendizes". Caberia, no máximo, nor parte da instituicão
promotora da Bekaa° "promover dilieincia destinada a esclarecer a 
questão, indagando da empresa a utilização ou não de menores aprendizes",
o que não configuraria irregularidade, qualquer que fosse a resposta obtida.
Por conseguinte, votou pelo provimento dos recursos de revisão intentados, e,

3 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 2. Ed. São Paulo: RT, 1985, P. 122
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I

no ponto, pela rejeição das justificativas apresentadas pelos responsáveis
envolvidos, levando o fato em consideração para votar, ainda, pela
irregularidade das contas correspondentes, sem prejuízo de aplicação de
multa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado: Acórdão n°
7334/2009-Segunda Câmara. (Informativo de Jurisprudência sobre Licitações
e Contratos n° 74 do Tribunal de Contas da União, Acórdão n° 2003/2011-
Plenário, TC-008.284/2005-9, Rel. Min. Augusto Nardes, 0108.2011).

"Recomendação a uma prefeitura municipal para que qualifique, em
procedimentos licitatórios com recursos federais, as exigências
formais menos relevantes A, consecução do objeto licitado,
estabelecendo nos editais medidas alternativas em caso de
descumprimento dessas exigências por parte dos licitantes,
objetivando evitar a desclassificação das propostas, visando a
atender ao principio do formalismo moderado e da obtenção da
proposta mais vantajosa h Administração, sem ferir a bonomia
entre os participes e a competitividade do certame." (Tribunal de
Contas da União, item 9.6.1, TC-002.147/2011-4, Acórdão n°
11.907/2011-Segunda Câmara).

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO.
ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL
PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE
FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A
interpretação dos temos do Edital não pode conduzir a atos que
acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório,
restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da
melhor proposta. 2. 0 ato coator foi desproporcional e desarrazoado,
mormente tendo em conta que nab houve falta de assinatura, pura e
simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o
que não é suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro
excesso de formalismo. Precedentes. 3. Segurança concedida".
(Superior Tribunal de Justiça, MS 5.869/DF, Rel. Min. Laurita Vaz,
Primeira Seção, julgado em 11/09/2002, DJ 07/10/2002, p. 163).

DA DILIGENCIAS NÃO SOLICITADA

Com efeito, destaca-se que se houver alguma dúvida sobre o atestado, é dever do agente
público buscar a verdade material do mesmo ao efetuar material e formalmente uma
diligência. Neste raciocínio, vide a decisão abaixo em que o Tribunal de Contas da
União determinou ao Pregoeiro a realização de diligência para esclarecer as
informações contidas nos atestados de capacidade técnica:

Licitação sob a modalidade pregão: As informacões demandadas
nos atestados a serem apresentados nor licitantes para o fim de
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comprovação de capacidade técnica, devem ser dotadas de
clareza, sendo que, no caso de dúvidas, cabe ao gestor público
valer-se da faculdade contida no 4 30 art. 43 da Lei 8.666/1993,
promovendo diligências, pars saneamento dos fatos, se necessário
(...). Mesmo admitindo, ainda consoante o relator, "que fosse
necessária a comprovação da operação simultânea dos 315 PA em
uma imica instalação fisica para a aferição da capacidade técnica, não
é possível afirmar que isso não ocorreu a partir do que está escrito no
atestado em questão". Nesse ponto haveria, destarte, inferência por
parte da (omissis) baseada em interpretação restritiva do texto do
atestado. Destacou o relator que "se havia dúvidas a respeito do
conteúdo do atestado, caberia ao gestor, zeloso, recorrer ao permissivo
contido no § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/1993 e efetuar diligencia
(...). para esclarecê-las, providência que não foi tomada." Indevida,
portanto, na forma de ver do relator, a inabilitação da empresa, o que
levou-o a votar por que se determinasse à (omissis) que adotasse as
providências necessárias no sentido de tomar nulos os atos
administrativos que inabilitaram e desclassificaram a proposta da
empresa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado:
Acórdão n° 2521/2003, Plenário. (Informativo de Jurisprudência sobre
Licitações e Contratos n° 73 do Tribunal de Contas da União, Acórdão
n° 1924/2011-Plenário, TC-000.312/2011-8, Rel. Min. Raimundo
Carreiro, 27.07.2011).

REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
OCORRIDAS NA CONDUÇÃO DE CERTAME.
INCER1EZAS SOBRE A IESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA DE LICITAN1E. NÃO UTILIZAÇÃO DO PODER-
DEVER DE REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA SANEAR AS
DÚVIDAS QUANTO A CAPACIDADE TÉCNICA DA
EMPRESA. PRESERVAÇÃO DA CONTINUDADE DO
CONTRATO QUE SE ENCONTRA EM FASE DE
EXECUÇÃO. DE LERMINAÇÃO.
1. 0 Atestado de Capacidade Técnica é o documento conferido por
pessoa jurídica de direito público ou de direito privado para
comprovar o desempenho de determinadas atividades. Com base
nesse documento, o contratante deve-se certificar que o licitante
forneceu determinado bem, serviço ou obra com as características
desejadas.

2. A diligência é uma providência administrativa para confirmar
o atendimento pelo licitante de requisitos exigidos pela lei ou
pelo edital, seja no tocante à habilitação seja quanto ao próprio
conteúdo da proposta.

3. Ao constatar incertezas sobre cumprimento das disposicões
legais ou editalicias, especialmente as dúvidas que envolvam
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critérios e atestados que obietivam comprovar a habilitação das
empresas em disputa, o responsável pela condução do certame
deve promover diligencias, conforme o disposto no art. 43, § 3°, da
Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos
documentos que servirão de base para tomada de decisão da
Administração nos procedimentos licitatórios (Processo n. TC-
019.851/2014-6)

Insta frisar que o ilustre pregoeiro mesmo tendo sido informado que a
requerente possuía ainda o contrato em andamento com a empresa Escapamento
Guaporé não levou em consideração e tampouco requisitou diligencias vistas a
comprovar a veracidade do que foi arguido.

Ao contrario do que foi feito a empresa Alcateia onde o ilustre pregoeiro
requisitou conforme verifica-se na ata do dia 08/03/2019:

(...)
Diante da dificuldade de se confirmar a veracidade e a legitimidade dos atestados de capacidade técnica, o
Pregoeiro determinou i empresa Alcateia Segurança EIREL1-ME que comprove a efetiva prestação de
serviços explicitada cm todos os atestados apresentados. seja por meio da apresentação do contrato que
originou a prestação dos serviços, seja por meio da respectiva SEFIP/GEFIP ou por qualquer outro meio
baba, até o inicio da sessão pública para a continuidade dos trabalhos que o Pregoeiro designou para dia
11/03/2019, is 14h15.

O não cumprimento da diligência acarretará a inabilitação da empresa Alcateia Segurança EIRE1..1-ME.

Diante das assertivas e conforme a lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, veda que os
agentes públicos pratiquem atos tendentes a restringir ou frustrar o caráter competitivo
do certame e ferir o principio da isonomia, consoante se depreende da leitura de seu art.
3° (BRASIL, 1993):

"Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do principio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e sett
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Diante de tais preceitos o principio de isonomia o r. pregoeiro deveria ter
dado oportunidade a requerente como o assim fez com a empresa Alcateia inclusive
abrindo-lhe oportunidade da juntada de documentos que comprovasse. Caso o ilustre
pregoeiro tivesse determinado a diligencias para sanar esta seria prontamente atendida e
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•

comprovada a veracidades das informações, até mesmo que o próprio atestado emitido
pelo representante legal do Escapamento Guaporé não previa uma data final de contrato,
fato este que já deixava claro que não havia terminado a relação jurídica existente entre
a requerente e seu cliente.

Sendo que sem nenhuma diligência considerou o termino do contrato da
empresa Guaporé no dia 20 /04/2018 na data de sua emissão, portanto sendo apenas
admitida o calculo para os três anos até este período o qual restou-se em apenas 2 anos e
8 meses, frisando não levando em consideração que o próprio atestado não previa data
de termino de contrato, pois verdadeiramente não havia terminado o contrato como foi
devidamente informado, não levou em consideração a contagem de tempo do atestado
da empresa COPEL o qual na somatória ultrapassaria os 3 anos exigidos no edital.

Portanto, a exigência e a demonstração de capacidade técnica por meio dos
atestados têm o escopo de resguardar a Administração Pública de que o licitante possui
expertise e aptidão técnica, caso seja o vencedor do certame e venha a ser contratado e
esta evidentemente foi juntada. Neste prisma, os documentos apresentados para a
habilitação deverão ser apreciados e interpretados sempre preconizando a teleologia
(finalidade) do documento para a consecução do interesse público, sem rigor excessivo.

DOS PEDIDOS 

Aduzidas as razões que balizaram e fundamentaram o presente recurso
administrativo, com supedâneo na legislação vigente, requer o seu recebimento, analise
e acolhimento a fim de que seja reformada a decisão do Sr Pregoeiro, com vistas a
HABILITAR e sagrar vencedora do certame da empresa MAC VIGILANCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP - Não sendo acolhido o pleito acima
lançado, o que se admite ad argumentadum, além da necessária fundamentação,
REQUER A REMESSA DOS AUTOS lk AUTORIDADE SUPERIOR, para
conhecimento e acolhimento do presente apelo, tendo em vista o que acima se expôs;

Caso permanece a negativa, tais ilegalidades certamente não prosperarão
perante o Judiciário ou mesmo perante o Tribunal de Contas.

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

Londrina, 21 de março de 2019.

MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA-EPP

Mérien Stefani King

OAB/PR 72.592
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DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE (0 recurso foi repassado para decisão da Autoridade
Competente).

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO PE N2 18/2014-GSI

Assunto: Decisão de Recurso

Referência: PE 18/2014- GS' — seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de
vigilância desarmada.

Processo: 00185.001809/2014-41

Trata-se de recurso impetrado pelas empresas ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o número 10.496.968/0001-04 e MJR — SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA inscrita
no CNPJ sob o número 10.496.968/0001-04, contra o ato da Pregoeira que habilitou a empresa
CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o numero
06.311.155/0001-25, no âmbito do Pregão Eletrônico, n2 018/2014-GSI.

As razões de recurso foram interpostas tempestivamente e encontram-se disponíveis nos sítios
www.sg.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-contratos-editais/secretaria-de-
administracao/licitacoes e www.comprasnet.gov.br.

1. DOS FATOS

Em 22 de dezembro de 2014 foi aberta sessão da licitação instaurada pelo Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), visando à contratação de
empresa para prestação de serviços de vigilância desarmada.

Seguindo os procedimentos licitatórios, após recusa das propostas das licitantes classificadas
em 19, 29 e 39 lugar, a empresa CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, quarta colocada na
fase de lances, foi convocada para o envio da proposta de preços e documentos de habilitação,
por meio do anexo do sistema Comprasnet.

Recebida a proposta e a documentação de habilitação, estas foram submetidas â área técnica
demandante para análise e emissão de parecer técnico que aprovou a documentação
apresentada, pela área técnica demandante (fls. 731), sendo a referida empresa foi habilitada
e declarada vencedora do certame.

Em momento oportuno, a empresa ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA interpôs recurso, o
qual foi julgado parcialmente procedente, com base nos procedimentos estabelecidos pelo
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Edital do Pregão Eletrônico n2 018/2014-GSI e na legislação vigente, o que acarretou na
inabilitação da empresa CS SEGURAÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME,

Ato continuo, a empresa MJR — SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, quarta colocada na fase de
lances foi convocada para o envio da proposta de pregos e documentos de habilitação, por
meio do anexo do sistema Comprasnet o qual foi prontamente atendida. Após análise a
empresa em questão foi habilitada e declarada vencedora do certame.

Em momento oportuno as empresas ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA e CS SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA ME registraram a intenção de interpor recurso e após acatadas foi aberto o
prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, na forma do art. 26 do Decreto
n.9 5.450/2005.

Em razão dos fatos registrados no recurso interposto pela empresa ORIENTE SEGURANÇA
PRIVADA LTDA com base nos procedimentos estabelecidos pelo Edital do Pregão Eletrônico n2
018/2014-GSI, nas diligências realizadas e na legislação que rege a matéria, a empresa MJR —
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LIDA foi inabilitada.

0 recurso interposto pela empresa CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, foi julgado
procedente com base nos procedimentos estabelecidos pelo Edital do Pregão Eletrônico n2
018/2014-GSI, no parecer do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na legislação
que rege a matéria, sendo o pregão retornado A fase de habilitação.

Retornada a fase, a empresa CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, foi habilitada e declarada
vencedora do certame. Ato continuo, as empresas ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA e MJR
— SERVIÇOS DE SEGURANÇA LIDA registraram a intenção de interpor recurso e após acatadas
foi aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, na forma do art. 26
do Decreto n.2 5.450/2005.

2. DO RECURSO

Em sua pega recursal, a Recorrente ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, consigna em
apertada síntese:

(.4

Da violação ao devido processo legal e da preclusão administrativa

(...) Uma vez inabilitada, a empresa CS não pode participar das fases seguintes da licitação, por
consequência da preclusão administrativa. Notoriamente, a intenção de recurso e as razões
recursais dessa empresa (CS), aduzidas na fase de habilitação de outra empresa (MJR), mas
objetivando rediscutir sua própria inabilitação, incorrem em nulidade por ausência de
legitimação.
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(-)

Vedação legal expressa de inclusão de documento em proposta de prego posteriormente ii
proposta inicial

Verifica-se que a empresa CS, em momento inoportuno, juntou novos documentos (termos
aditivos contratuais), que não constavam de sua proposta original, a fim de tentar comprovar
sua habilitação. Com base nesses novos documentos, após a realização de diligência, a
pregoeira entendeu por reconsiderar a inabilitação dessa empresa.

Da violação aos princípios da isonomia e do julgamento objetivo

É necessário evidenciar que o procedimento realizado pela pregoeira, tanto de permitir a
juntada de novos documentos, quanto de admitir recurso alienígena, em momento
absolutamente incompatível com o procedimento licitatório, configura severo desrespeito ao
propósito fundamental da licitação que é "garantir a observância do principio constitucional da
isonomia".

(-)

DAS IRREGULARIDADES NA PROPOSTA DA EMPRESA CS

(...) A empresa CS ainda trouxe em sua planilha previsões que indicam violação às exigências
trabalhistas.

Analisando a planilha de composição da empresa CS, verifica-se que o valor cotado em
referencia aos "feriados trabalhados" foi inferior ao exigido pela justiça trabalhista.

Ao fim, requer:
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a) a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento art. 109, inc. I,
alínea "a", § 22, da Lei n2 8666/1993;

b) a reconsideração da decisão recorrida, conforme os fundamentos aduzidos, mantendo-se a
inabilitação da empresa CS;

c) que seja determinada a convocação da próxima licitante classificada para apresentar os
documentos de habilitação, com prosseguimento do pregão, na forma do item 10.12 do Edital
e do art. 42, inc. XVI, da Lei n2 10.520/2002;

d) caso não haja reconsideração da pregoeira, que o recurso seja remetido para a autoridade
superior competente para julgamento, com fundamento no art. 109, § 42, da Lei n9
8.666/1993.

Em sua pega recursal, a Recorrente MIR — SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, alega em resumo:

DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 'IN LOCO"

(...) o Edital é claro a respeito de que a licitante deverá comprovar que prestou, a contento e
de forma satisfatória, serviços de vigilância, em quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por
cento) do número de empregados que serão necessários para suprir a contratação objeto
desta licitação, ou seja 30 (trinta), e que faça referência, pelo menos, a parcela de maior
relevância técnica e valor significativo, que permita estabelecer por comparação, proximidade
de características funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas com os serviços objeto da
presente licitação, tudo de acordo item 10.4.3.3 do Edital.

(...) já que se discute no processo licitatório a incapacidade técnica da CS, que inclusive gerou
dúvidas, sendo inicialmente desclassificada e posteriormente classificada, a referida diligencia
poderá vislumbrar que o emissor do Atestado o fez de forma descompromissada com as
consequências daquele ato, sem verificar onde, como, por quais quantidades e por quem são
executados os serviços, e sem que qualquer questionamento fosse feito para esvair eventuais
discrepâncias.

Dai a necessidade dessa situação ser apurada, pela Douta Comissão ou pela Ilustre Pregoeira,
vistoriando os lugares e serviços, procurando documentos e verificando 'in loco' o que foi
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atestado relativamente a essa prestação de serviços que se estendeu desde 08/2011 até
12/2014.

(-)

DA INCORRETA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE — CONTRATOS FIRMADOS
POSTERIORMENTE A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

(-)

Importante esclarecer que o Aditivo com a Prefeitura de Camagari e o Contrato proveniente do
Pregão Presencial n2 005/2015, respectivamente, foi e será assinado posteriormente a data da
apresentação da proposta, motivo que a lei e o edital não estabeleceram a sua inclusão na
declaração, até porque somente deverão contar os contratos vigentes até a data da
apresentação da proposta.

Como se não bastasse, para rebater quaisquer dúvidas e assegurar A Administração Pública
que as informações prestadas estejam corretas, foi apresentada pela MJR, acompanhado da
relação dos compromissos, o demonstrativo de resultado do exercício — ORE (receita e
despesa), o qual e claro a respeito das receitas advindas dos contratos em vigência.

Dessa forma, é possível inferir a veracidade das informações apresentadas na relação de
compromisso quando comparada com a receita bruta discriminada na ORE, motivo que,
induvidosamente, a MJR não poderia ter sido desclassificada do certame.

(A

Ao fim, requer que:

1. sejam realizadas diligencias no âmbito dos contratos firmados entre a CS e pessoas jurídicas
de direito privado que emitiram atestados de capacidade técnica para ela, e;

2. por consectirio lógico sendo constatada irregularidade, seja a empresa CS Segurança e
Vigilância Ltda. - ME, desclassificada do certame, bem como;
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3. que reconsidere a decisão que resultou na desclassificação da Recorrente, por consectário
lógico seja convocada, sendo sua proposta a melhor classificada, a fim de que seja
proporcionado o respeito a vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e
ocorra a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, nos termos da Lei
n2. 8.666/1993.

3. DAS CONTRARRAZ6ES DE RECURSO

3.1 Em suas contrarrazões, relativas ao recurso da empresa ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA
LTDA, a empresa CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, aduz em síntese:

(...) destacamos que é equivocado o entendimento da Recorrente quando afirma que "o
recurso apresentado pela CS esbarra em óbice de conhecimento, sendo absolutamente nulos,
de pleno direito."

Ora, o artigo Se, inciso XXXIV, "a", da Constituição Federal (transcrito abaixo), prevê ao
administrado o direito de petição em razão de qualquer ilegalidade exercida pela
Administração Pública. 0 DIREITO DE PETIÇÃO t DE CARÁTER UNIVERSAL E ASSEGURADO A
TODOS, com objetivo de rever ou corrigir os atos eivados de ilegalidade.

(-)

Ressalta-se que não houve inclusão posterior de documentos, uma vez que os documentos
necessários para fins de diligencias não constam no rol de habilitação do instrumento
convocatório, qual sejam os "Termos Aditivos Contratuais", bem como consulta aos órgãos
competentes (MPOG), onde pode ser comprovado em breve leitura ao item 10 do edital.

Requer que seja completamente indeferido o recurso proposto em função da inaplicabilidade
de suas parcas alegações, bem como sejam aceitas as argumentações aqui demonstradas para
que seja mantida a decisão que declarou a CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA vencedora do
certame, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e posterior homologação do
objeto licitado.
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3.2 Em suas contrarraziies, relativas ao recurso da empresa MIR — SERVIÇOS DE SEGURANÇA
LTDA, a empresa CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, aduz em síntese:

Com base nos atestados de capacidade técnica apresentados, num total de 7 (sete), e a
disposição de todos no sistema Comprasnet, a Recorrida atendeu ao que determina o edital,
bem como a legislação vigente, no que se refere a experiência superior a 3 anos, bem como a
quantidade de postos. Ressalta-se que são exigências para avaliação de competências
distintas, conforme já pacificado no TCU (...)

A omissão do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de Camagari/BA, não pode
ser defendida como possível erro material, isto porque a omissão s.m.j. parece-nos oportuna,
uma vez que a inclusão dele na declaração de compromissos assumidos, a inabilita no
certame, lembrando que o referido contrato esteve VIGENTE desde o ano de 2010, e
permanece vigente.

Requer que seja completamente indeferido o recurso proposto em função da inaplicabilidade
de suas parcas alegagfies, bem como sejam aceitas as argumentaçiies aqui demonstradas para
que seja mantida a decisão que declarou a CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA vencedora do
certame, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e posterior homologação do
objeto licitado.

4. DA ANALISE

4.1 Do recurso apresentado pela empresa ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA

4.1.1 Da violação ao devido processo legal e da preclusio administrativa
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Para que se inicie a análise das razões de recurso apresentadas pela empresa ORIENTE
SEGURANÇA PRIVADA LIDA, cabe tecer a consideração de que a licitação é o "procedimento
administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa
para o contrato de seu interesse", conforme Hely Lopes Meireles. Assim, esse procedimento
desenvolve-se mediante uma sucessão ordenada de atos vinculantes entre Administração
Pública e terceiros interessados, resguardando sempre os princípios constitucionais,
especialmente da isonomia, garantindo igualdade de oportunidade aos interessados em
firmarem contrato com Ente Público.

Nesse sentido, a licitação visa a permitir que Administração Pública selecione a melhor
proposta, assegurando aos licitantes o direito de competição de forma igualitária garantindo a
participação dos negócios jurídicos, resguardando dois interesses relevantes, tais como:
respeito ao Erário no que tange na escolha de selecionar a proposta mais vantajosa para
Administração Pública, e o respeito aos princípios constitucionais, já mencionados
anteriormente sendo vedado estabelecer distinções sem motivo prévio entre os licitantes.

Posto isso, em relação ao ato desta Pregoeira que decidiu por rever a inabilitação da empresa
CS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA ME, cumpre esclarecer que a decisão não ocorreu de
forma desamparada ou A revelia, tampouco objetivou ferir a isonomia prevista no art. 32 da Lei
8.666/1993, conforme alegado pela Recorrente.

Ocorreu que, em razão dos recursos interpostos na Segunda Sessão do certame, esta
Pregoeira, no franco interesse em atuar conforme preceitua a Lei, entendeu por necessário,
em caráter de diligência, consultar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, órgão
competente para tanto, a fim de esclarecer quanto ao dispositivo da Instrução Normativa n2
02/2008. Na ocasião, este órgão trouxe esclarecimento que resultou na reformulação da
decisão da Pregoeira.

Nesse sentido, cabe salientar que é consensual o entendimento de que as autoridades
administrativas, ao tomar conhecimento da prática de possíveis atos ilegais ou irregulares, não
só podem, como devem apurar internamente os fatos ocorridos, no intuito de que não só a lei
mas o ordenamento jurídico seja cumprido, bem como o interesse público seja satisfeito e
preservado. 0 Poder Judiciário já se manifestou sobre a matéria na Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal:

Súmula 473: ... a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
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conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalva , em todos os
casos, a apreciação judicial.

Nesse diapasão, o Tribunal de Contas da União, em ACÓRDÃO N2 2.104/2004 - TCU — Plenário,
pronunciou-se "considerando a situação hipotética de vicio no instrumento convocatório, a
despeito de não se verificar procedimento recursal formal, a Administração tem o dever de
pronunciar-se", nos seguintes termos:

(...) ao administrador público não compete a auto-satisfação de interesses próprios, cabe-lhe,
sim, restringir toda sua atuação funcional 6 defesa de interesses alheios, vale dizer,
indisponíveis, de molde que não pode vendar sua atuação diante os vícios que pairem no
procedimento. Tem-se aqui, pois, a aplicação do corolário fundamental da Autotutela,
atualmente, reproduzido no enunciado da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal - STF, a
seguir:

'A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.'

21.2.18. Ante o exposto, a decisão de o Pregoeiro rever a classificação das licitantes, no
uso de suas atribuições legais, tomando por base a orientação técnica do órgão responsável,
teve o condão de afastar o excesso de formalismo, que, via de regra, compromete o emprego
de princípios basilares da licitação, como, o da seleção da melhor proposta e o da
competitividade. Destaque-se, por necessário, que a previsão de realização de diligências está
capitulada no art. 43, § 32, do Estatuto de Licitações, e, ainda, com reprodução no Edital, a
saber: Grifo nosso

'19.1. E facultado ao Pregoeiro ou i Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
Sessão Pública.'

Afasta-se, então, a alegação da signatária de que a conduta do Pregoeiro foi autônoma, de tal
forma a conduzir o certame de maneira pessoal, sem observar, portanto, os atos legais que
vinculam a Administração Pública, especificamente, o art. 21, § 42, da Lei 8.666/93.

Na medida em que o exercício da função administrativa se submete ao crivo da legalidade, não
pode a Administração deixar de rever seus atos de oficio, por força do principio da autotutela.
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Nesse sentido de vinculação do principio da autotutela como forma de controle interno, aduz
Odete Medauar:

"0 controle interno visa ao cumprimento da legalidade, à observância dos preceitos da 'boa
administração', a estimular a ação dos órgãos, a verificar a conveniência e oportunidade de
medidas e decisões no atendimento do interesse público (controle de mérito), a verificar a
proporção custo-beneficio na realização das atividades e a verificar a eficácia de medidas na
solução de problemas".

importante ressaltar que não houve qualquer vicio no procedimento licitatório que pudesse
acarretar a nulidade da licitação. 0 que está em discussão é a reconsideração de decisão da
Pregoeira em habilitar licitante que havia sido inabilitada, em face da reformulação da decisão,
após interposição de recurso e promoção de diligências.

4.1.2 Vedação legal expressa de inclusão de documento em proposta de prep posteriormente
proposta inicial

Quanto As diligências realizadas, cumpre informar que não ocorreram sem a devida previsão
legal. Para constar, no que se refere à diligencia, transcrevo o subitem 24.5 do edital, o qual
tem como base o § 32 do art. 43 da Lei de Licitações:

24.5 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos
documentos enviados para fins de classificação e habilitação.

Vale trazer à baila entendimento do Tribunal de Contas da União que reconhece plenamente a
possibilidade de realização de diligência pela Administração, verbis:

(...) atente para o disposto no art. 43, §32, abstendo-se em consequência, de inabilitar ou
desclassifica empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser supridos pela
diligência autorizada por lei ( Acordão n2 2.521/2003, Primeira Câmara)

Valendo-se das prerrogativas outorgadas pelo art. 43, § 39, da Lei 8.666/93, lei de licitações e
contratos, a Pregoeira diligenciou junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão -
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MPOG, órgão normatizador da Instrução Normativa n2 02/2008, a fim de certificar-se do
procedimento adotado, que se pronunciou nos seguintes termos:

Pergunta:

Com base na pega editalicia, a empesa XXXXX foi inabilitada após análise dos Atestados de
Capacidade Técnica.

Edital:

10.4.3.3.3 0(s) atestado(s) e/ou declaração(aes) de capacidade técnica deve(m) comprovar
que a licitante prestou serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto
licitado por período não inferior a 3 (três) anos. (Incluído pela Instrução Normativa n2 6, de 23
de dezembro de 2013)

10.4.3.3.3.1 Será aceito o somatório de atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica,
em períodos concomitantes.

Conforme se verifica, o prazo para contagem do período foi considerado aquele constante no
Atestado de Capacidade técnica, ou seja:

Período contemplado no somatório dos Atestados: 11 de agosto de 2011 até 10 de junho de
2014.

Atestado emitido em 10 de junho de 2014.

Contrato prorrogado até 07 de maio 2015.

Abertura do certame: 22 de dezembro de 21014.

Diante do exposto, seguindo o edital, a determinação da data final do período de contagem foi
a data da emissão do atestado, ou seja totalizou, com o somatório dos atestados
apresentados, 34 meses. Desta forma, a empresa foi inabilitada.

Em fase de recurso, a empresa demonstra que se forem considerados os Termos Aditivos, o
total é de 36 meses.

Ante o exposto, solicito informar se para a contagem do prazo deverá ser considerado o Termo
Aditivo.

Resposta:
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O atestado é uma declaração onde o fornecedor comprova que ele realmente executou
serviços compatível corn o objeto da licitação (por meio de contratos) por período não inferior
a 3 (três) anos.

Dessa forma, as datas de emissões dos atestados não devem ser observadas, e sim, o período
em que o licitante teve de experiência por aquele serviço prestado. 0 atestado tem que
comprovar que ele por 3 anos atuou com aquele objeto, não importando o dia que foi emitido
o atestado.

Note-se que o item do seu edital "10.4.3.3.3 0(s) atestado(s) e/ou declarag5o(6es) de
capacidade técnica deve(m) comprovar que a licitante prestou serviços de terceirizag5o
compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.
(Incluído pela Instrução Normativa n2 6, de 23 de dezembro de 2013)" em nenhum momento
trouxe expressamente data do atestado, mas, tão-somente, que o atestado servirá de meio
comprobatório de que o licitante está apto ao objeto do contrato, ou seja, comprovação de
que atuou por 3 anos naquele objeto. Vale data de contratual.

Acrescentando, ainda, que o prazo de validade do contrato leva em consideração os termos
aditivos. Se assim, não fosse, estaria "matando", um contrato de serviço que são prorrogáveis
em até 60 meses.

Atenciosamente,

Equipe Compras Governamentais

Na sequência, com base na orientação do MPOG, a pregoeira, no uso de suas atribuições e
com base no que dispõe o art. 43, §32 da Lei n.2 8.666/93, promoveu diligencia à Empresa CS
SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA ME, por intermédio do Oficio n2
044/2015/LICITAÇÃO/COLIC/DILOG, solicitando o enviar cópia dos termos aditivos referentes
aos contratos firmados. Como resposta, a empresa encaminhou cópia dos termos aditivos aos
contratos de prestação de serviços citados nos Atestados de Capacidade Técnica apresentados
no documento de habilitação, os quais comprovaram o prazo exigido no subitem 10.4.3.3.4 do
edital.

A fim de comprovar as informações prestadas pela empresa CS SEGURANÇA E VIGILANCIA
LTDA ME, foram igualmente promovidas diligências As aos órgãos emissores dos Atestados de
Capacidade Técnica apresentados pelas licitantes como documento de habilitação, por meio
dos Ofícios n° 045, 047, 048, 049 e 050/2015/LICITAÇAO/COLIC/DILOG, solicitando prestar as
informações se a licitante vem executando a contento os serviços, objeto dos respectivos
contratos, que tiveram sua prorrogação efetivada

Em resposta, os órgãos informaram que a recorrida vem executando os serviços de modo
satisfatório, de acordo com as disposições contratuais, o que comprovou a execução dos
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serviços por parte da licitante. Esclareço que todos os documentos encontram-se disponíveis
para os licitantes interessados no endereço eletrônico, www.secretariageral.gov.br.

Ressalto que tais diligências tiveram tão somente o condão de esclarecer e complementar
informações já prestadas na fase de habilitação, vez que a documentação enviada para
comprovação por meio de termos aditivos referia-se a serviços objetos de contratos que
constaram nos Atestados de Capacidade Técnica apresentado pela licitante como documento
de habilitação. Portanto, não hi o que se falar em inclusão de novos documentos, .16 que o
documento apresentado em diligência apenas comprovou a informação já prestada na fase de
habilitação.

Portanto, a alegação da recorrente de que os termos aditivos não poderiam ser levados em
consideração não procede. A possibilidade de apresentação de documentação para fins de
complementação ou comprovação de informação já prestada encontra-se inclusive prevista no
subitem 10.4.3.4 do edital de licitação, que reproduziu disposição contida no § 10 do art. 19 da
IN 02/2008 do Ministério do Planejamento:

10.4.3.3.4 As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações
necessárias i comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados,
colocando 6 disposição, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte i
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
(Incluído pela Instrução Normativa n2 6, de 23 de dezembro de 2013) (grifo nosso)

Sendo assim, era dever da pregoeira utilizar-se da prerrogativa insculpida no art. 47, § 32, da
LLC, bem como subsidiariamente do art. 37, caput, da Lei n2 9.784/99, para confirmar ou não
as informações prestadas pela licitante. Foi, portanto, o ato realizado por meio de diligência.

Com efeito, a parte final do § 32 do art. 43 deve ser interpretada nos seus devidos termos. Dai
que Marçal Justen Filho pregoa que a lei não proíbe a juntada de qualquer documento. Se o
particular apresentou um documento e se reputa existir dúvida quanto a seu conteúdo, é
possível que a diligência se traduza uma nova convocação ao particular para explicar e, se for o
caso, comprovar documentalmente o conteúdo da documentação anterior. Assim, se um
particular apresentar um certo atestado para comprovar o preenchimento de experiência
anterior e há dúvida sobre a compatibilidade da contratação referida no atestado e o objeto
licitado, será obrigatório que a Comissão convoque o interessado a esclarecer a natureza de
sua experiência anterior.

Não bastasse, a jurisprudência do TCU é clara em condenar a inabilitação de licitantes em
virtude da ausência de informações que possam ser suprimidas pela diligencia prevista no art.
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43, § 39, da Lei de Licitações, haja vista os princípios da economicidade, razoabilidade e busca
da proposta mais vantajosa (Acórdão n2 1170/2013, Plenário, relatora Ministra Ana Arraes).

Aliás, especificamente em relação ao cumprimento das exigências de capacidade técnico-
operacional, a Corte de Contas possui sólido entendimento que no caso de dúvidas a respeito
do conteúdo do atestado, cabe ao gestor recorrer ao permissivo contido no § 32 do art. 43 da
Lei n9 8.666/93 e efetuar a diligência para esclarece-las.

Se havia dúvidas a respeito do conteúdo do atestado, caberia ao gestor, zeloso, recorrer ao
permissivo contido no § 39 do art. 43 da Lei n2 8.666/1993 e efetuar diligência 6 Codeplan para
esclarecê-las, providência que não foi tomada. De fato, a jurisprudência desta Corte reconhece
a possibilidade de realização de diligência para a supressão de falhas formais. Esse foi o
entendimento exposto no Acórdão n2 2.521/2003-Plenário. (Acórdão n9 1924/2011-Rel. Min.
Raimundo Carreiro)

0 atestado apresentado pela ENGEREDE não indicou que os serviços prestados ao Tribunal
Superior Eleitoral satisfizessem a exigência para o equipamento de no-break (alínea "a" do
item 14.3), sendo este um dos motivos de sua desclassificação. [...] Após analisar o recurso
administrativo interposto pela representante, o pregoeiro concluiu que a empresa Engedere
não atendera aos requisitos editalicios para sua habilitação técnica, pelos seguintes motivos:

I — acerca da letra "a" do item 14.3 do Edital 588/2007, a recorrente não apresentou no
atestado de capacidade técnica todas as características exigidas, pois não foi informado pelo
Tribunal Superior Eleitoral — TSE, órgão par o qual a empresa havia prestado serviço que o
sistema de No-Break era microprocesado trifásico; [...] NO tocante ás letras "a" e "c", a
representante assevera em sua pega exordial, que faltou um mero pedido de esclarecimento
junto ao TSE, órgão que fornecera os atestados sobre a prestação de serviços similares, haja
vista que ao No-Break instalado naquele Pretório e um equipamentos microprocessado
trifásico, com potência unitária, e o quadro elétrico tinha o padrão TIA, tal como demonstrado
em seu recurso administrativo, bem como por meio da resposta do TSE a sua consulta
realizada ao respectivo órgão federal.

Com efeito, a representante sustenha que tais ocorrências não constituem motivo hábil para
desabonar a empresa tecnicamente, já que uma simples diligência do Pregoeiro, [...], supriria
tal lacuna [...] No que sidz respeitos ás letras "a" e "c" do subitem 14.3 em apreço, caso o Dnit
tivesse alguma dúvida se objeto desenvolvido pela Engedere atendias ás particularidades do
objeto licitado, deveria ter diligenciado o TSE para certificar.

Nesse particular, é importante mencionar que a faculdade para realização da diligencia
preconizada elo art. 43, § 39, da Lei 8.666/93, assiste 6 autoridade julgadora em momentos de
dúvidas. Ou seja, caso haja dúvida a autoridade competente pode diligenciar. Entretanto, na
dúvida não é licito ao agente público decidir em prejuízo do interesse coletivo, ainda mais
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nesse caso que inabilitou a proposta mais vantajosa para a Administração. [...] Veja-se, pois,
que o espirito da norma busca aferir se o licitante já executou objeto equivalente ao exigido no
certame. Observe que esta é uma situação de fato, a qual não poderá ser modificada. Assim,
se o atestado é apresentado tempestivamente e a situação de fato indica que, de acordo com
o edital, o licitante tem capacitação técnica par aa execução do objeto licitado, quaisquer
lacunas no atestado poderão ser preenchidas por meio de diligencia sou recursos interpostos
tempestivamente.

Esta, portanto, é a situação do caso vertente, em que não hi falar em apresentação de
atestado complementar, haja vista que o atestado é o mesmo e a situação de fato mantém-se
inalterada, antes e após a apresentação do atestado original e das informações
complementares expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que indicam a plena capacidade
da Representante.

Assim, a interpretação apreendida pelo pregoeiro contraia a finalidade das normais aplicáveis
slicitações e contratos e, por conseguinte, o interesse público. (Acórdão n° 1899/2008,

Plenário, Rel. Min. Ubriratan Aguiar — grifos nosso)

4.1.3 Das irregularidades na proposta da empresa CS

Quanto à alegação referente à inexequibilidade da proposta apresentada, informo que são
descabidas, uma vez que a Planilha de Prego apresentada pela recorrida encontra-se dentro
dos parâmetros estabelecidos no edital e seus anexos.

A Súmula 444, do TST, assegurou remuneração em dobro para os feriados trabalhados na
jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis, senão vejamos:

valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de
descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou
convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados
trabalhados. 0 empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor
prestado na décima primeira e décima segunda horas.

Assim, em análise às planilhas apresentadas pela recorrida, verifica-se que esta de acordo com
a letra "G" do Anexo I do Apêndice II do edital, que discrimina as Memórias de Cálculos da
Planilha de Custo, objeto do pregão em comento, transcrita abaixo:
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(G) - Efeitos da Súmula n9 444 TST — foi estabelecido conforme Convenção Coletiva de
Trabalho 2014/2014, que fica assegurada a percepção em dobro, para os vigilantes/supervisor
que cumprem revezamento 12x36, nos feriados trabalhados:

Ressalte-se, ainda, o fato de que todo o licitante e responsável pelos custos de preparação e
apresentação de suas propostas, devendo ter ciência quanto a execução do seu objeto, uma
vez que estará sujeito às penalidades do instrumento convocatório e às multas contratuais.

4.2 Do recurso apresentado pela MJR — SERVIÇOS DE SEGURANÇA LIDA

As razões recursais da recorrente sustentam-se no argumento de que foram cumpridos os
dispositivos contidos no Edital, somente até a fase de julgamento do recurso interposto pela
empresa desclassificada, CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LIDA ME.

Alega ainda quanto a possibilidade do contrato entre a empresa CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LIDA ME e a Associação Atlética Banco de Brasilia ter sofrido alterações no seu modo de
execução e quantitativos e, para comprovação quanto a capacidade técnica deverá ser
procedida diligência.

Por fim argumenta da incorreta desclassificação da recorrente, consignando da
obrigatoriedade de constar na declaração dos compromissos assumidos os contratos firmados
vigentes na data da apresentação da proposta, nos termos do item 10.4.2.4.

Primeiramente cabe esclarecer que na fase recursal da segunda Ata da Sessão, a empresa CS
SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA ME registrou recurso em razão da sua inabilitação. Diante
disso, a fim de não sobejar dúvidas quanto às alegações trazidas pela empresa, as quais já
haviam sido objeto de análise com a consequente inabilitação, foi realizada diligência ao
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, via sistema Comprasnet, cujas informações
trazidas não restaram dúvidas quanto a decisão de rever o ato que a inabilitou. Importante
citar que tal decisão se baseou em orientação técnica por órgão oficial, competente para
esclarecer assuntos referentes A legislação de cunho licitatário.

No uso de suas atribuições, com o objetivo de subsidiar análise dos documentos habilitatórios
e ratificar as informações constantes dos Atestados apresentados, a pregoeira encaminhou A
recorrida o Oficio n9 044/2015/LICITAÇÂO/COLIC/DILOG, para enviar cópia dos Termos
Aditivos. Em resposta à diligência a recorrida encaminhou cópia dos Termos Aditivos, os quais
constataram a veracidade das informações e demonstraram o cumprimento do prazo
estabelecido no subitem 10.4.3.3.4 do edital.

Ainda sobre o assunto, foram realizadas diligências aos órgãos emissores dos Atestados por
meio dos Ofícios abaixo relacionados, para informar se a empresa CS SEGURANÇA E
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VIGILÂNCIA LTDA ME, vem executando a contento os serviços, objeto dos respectivos
contratos, que tiveram sua prorrogação efetivada.

a) Oficio ng 045/2015 LICITAÇÃO/COLIC/DILOG - Agência Nacional de Telecomunicações —
ANATEL

b) Oficio ng 047/2015 LICITAÇÃO/COLIC/DILOG - Defensoria Pública da União — DPU

c) Oficio ng 048/2015 LICITAÇÃO/COLIC/DILOG - Associação Atlética Banco de Brasilia -
AABR

d) Oficio ng 049/2015 LICITAÇÃO/COLIC/DILOG - Superior Tribunal Militar - STM

e) Oficio ng 050/2015 LICITAÇÃO/COLIC/DILOG - Departamento de Policia Rodoviária
Federal - DPRF

Em resposta os órgãos se manifestaram da seguinte forma:

a) ANATEL - "Informo-lhe que a sociedade empresária CS Segurança e vigilância tem
prestado, ate o momento, o serviço de vigilância e segurança patrimonial na Anatel com êxito,
não tendo demérito a ser registrado".

b) DPU - "Considerando o parágrafo 32 do art. 43 da lei ng 8666/93 e afim de subsidiar a
análise dos documentos de habilitação da licitação em comento, informamos que a empresa
CS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNP n9 06.311.155/0001-25, parte integrante do Contrato
33/2012 DPU, cuja vigência é de 17/03/2015 6 16/03/2016, vem executando a contento os
serviços nessa Defensoria Pública da União, objeto do contrato supra citado".

c) AABR — "Acusamos o recebimento do seu Oficio de ng 048/2015 de 23.4.2015, e, em
sua atenção, confirmamos que a empresa CS Segurança e Vigilância Ltda, prestou serviço de
vigilância desarmada 6 AABR - Associação Atlética Banco de Brasilia, no período de 01.8.2011 a
31.7.2014, executando-o de modo satisfatório, de acordo com as disposições contratuais,
demonstrando ser idônea e dotada de capacidade técnica".

d) STM — "Em atenção ao oficio ng 49/2015/LICITAÇÃO/COLIC/DILOG, ratifico
informações contidas no Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa

as
CS

Segurança e Vigilância Ltda, prestadora dos serviços terceirizados de vigilância armada neste
Tribunal desde 21.10.2012. Por oportuno informo ainda que a referida empresa vem
executando os serviços a contento, não havendo nada em nossos arquivos que a desabone".

e) DPRF — Não respondeu.

Ressalto que todos os documentos encontram-se disponíveis para os licitantes interessados no
endereço eletrônico, www.secretariageral.gov.br.

Só para fazer constar, no que se refere 6 diligência, transcrevo o subitem 24.5 do edital, o qual
tem como base o § 32 do art. 43 da Lei de Licitações:

24.5 t facultado ao pregoeiro ou 6 autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos
documentos enviados para fins de classificação e habilitação. Grifo nosso

Vale trazer i baila entendimento do Tribunal de Contas da União que reconhece plenamente a
possibilidade de realização de diligencia pela Administração, verbis:

(...) atente para o disposto no art. 43, §32, abstendo-se em consequência, de inabilitar ou
desclassifica empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser supridos pela
diligencia autorizada por lei ( Acordão n2 2.521/2003, Primeira Câmara)

Ressalto que tais diligências tiveram tão somente o condão de esclarecer e complementar
informações já prestadas na fase de habilitação, vez que a documentação enviada para
comprovação por meio de termos aditivos referia-se a serviços objetos de contratos que
constaram nos Atestados de Capacidade Técnica apresentado pela licitante como documento
de habilitação..

A possibilidade de apresentação de documentação para fins de complementaggo ou
comprovação de informação já prestada encontra-se inclusive prevista no subitem 10.4.3.4 do
edital de licitação, que reproduziu disposição contida no § 10 do art. 19 da IN 02/2008 do
Ministério do Planejamento:

10.4.3.3.4 As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações
necessárias a comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados,
colocando a disposição, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte a
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
(Incluído pela Instrução Normativa n2 6, de 23 de dezembro de 2013) (grifo nosso)

No que se refere a inabilitação da empresa recorrente, M.IR — SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA,
quanto is razões recursais, importante consignar que já foi objeto de análise e os argumentos
ora trazidos pela recorrente não foram suficientes para alterar a decisão quanto a sua
inabilitação. Sendo assim, ratifico a decisão de inabilitação da empresa MJR — SERVIÇOS DE
SEGURANÇA LTDA, estando as razões fundamentadas em Decisão de Recurso, cujo teor
encontra-se no sitio www.comprasnet.gov.br.

5. Da Conclusão

Em razão dos fatos registrados no Recurso e Contrarraz5o, CONHEÇO o recurso interposto pela
empresa ORIENTE SEGURANÇA PRIVADA LTDA., por ser tempestivo e estar nos moldes legais
para, no mérito, julgar IMPROCEDENTE, com base nos procedimentos estabelecidos pelo Edital
do Pregão Eletrônico n2 018/2014-GSI, nas diligências realizadas, na jurisprudência do Tribunal
de Contas da União e na legislação que rege a matéria, MANTENDO a decisão de habilitação e
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classificação da licitante CS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA ME e, consequentemente,
declarando-a vencedora do certame.

Em razão dos fatos registrados no Recurso e Contrarrazão, CONHEÇO o recurso interposto pela
empresa MJR — SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA., por ser tempestivo e estar nos moldes legais
para, no mérito, julgar IMPROCEDENTE, com base nos procedimentos estabelecidos pelo Edital
do Pregão Eletrônico n2 018/2014-GSI, nas diligências realizadas, na jurisprudência do Tribunal
de Contas da União e na legislação que rege a matéria, MANTENDO a decisão de habilitação e
classificação da licitante CS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA ME e, consequentemente,
declarando-a vencedora do certame.

Diante do exposto e por força da previsão legal contida no inciso VII, do art. 11 do Decreto ns!
5.540/2005, solicito a remessa dos autos 6 autoridade competente para apreciação e
deliberação quanto 6 decisão da Pregoeira, conforme previsto nos incisos V e VI do art. 82 do
Decreto n2 5.450/2005

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação
de Licitação, Anexo Ill, Ala "A" do Palácio do Planalto, Sala 205, em Brasilia - DF, nos dias úteis,
no horário de 9h is 12h e de 14h ás 17h horas. Esta decisão de recurso encontra-se disponível
nos sítios: www.sg.gov. br/a cesso-a -i nforma cao/licita coes-contratos-edita is/sec reta ria-de-
administracao/licitacoes e www.comprasnet.gov.br.

Em 13 de maio de 2015.

Vesper Cristina B. Cardelino

Pregoeira
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RESCISÃO DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, ESCAPAMENTO GUAPORE
LTDA, estabelecida nesta cidade, Rua: Guaporé, 80 - Centro e
filial com sede a Rua: Av. Prefeito Mario de Menezes, 1865 -
Centro - Ibiporg, CNPJ n° 03.133.612/0001-40 e CNPJ
80.260.185/0001-02 doravante denominada CONTRATANTE e, de
outro lado MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP,
com sede a rua: So Vicente, 449 - Jd. Palmares - Londrina -
Pr, doravante denominado CONTRATADO, resolvem :

Clausula

Única:

Fica rescindido, a partir do 28/02/2019, o
Contrato de Prestação de Serviços firmado em
01/05/2013 entre as partes.

Por assim estarem de acordo as partes,
firmam a presente rescisão de contrato.

11111 Londrina, 01 de fevereiro de 2019.

ORE 
...411/WA1

LTDA MAC VIGILANCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA - EPP

Merien Stefan! King
OAB/PR 72592

MAC VIGILÂNCIA [ SEGURANÇA
PATRIMONIAL LIDA.

CNPJ: 15.562.375/0001-12
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CONTRATADA: MAC VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -
ME, com sede na Rua: Catarina de Bora, 374, Jardim Roveri , Londrina - Parana inscrita
no CNPJ sob rt° 15.562.375/0001-12 neste ato representada pelo seu representante P/P
Naiara Ribeiro Sartori, Brasileira, solteira, inscrita na no CPF/MF 062.672.609-33 - Pr,
residente e domiciliado Cidade de Londrina, no Estado do Parana.

CONTRATANTE: ESCAPAMENTOS GUAPORE LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Guaport, e so - Centro, na cidade de Londrina-PR, inscrita
no CNPJ sob n° 03.133.612/0001-40 e CNPJ 80.260.185/0001-02, com sede na rua: Av.
Prefeito Mario de Menezes, 1865 — Centro - Ibipori, por seu representante legal Sr.
Walfredo Rodrigues Vieira, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação
de Serviços de VIGILANTE ARMADO E DESARMADO, que se regerá pelas
clausulas seguintes e pelas condições de preço, forma e tamp de pagamento descrito no
presente.

Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente instrumento, Serviços de Vigilante no
endereço indicado pelo CONTRATANTE, não sendo exigível que os serviços sejam
prestados em outra localidade, salvo expressa das partes, por escrito.

Cláusula Segunda: O inicio do contrato sera 01/05/2013 sem prazo determinado para o
seu termino. Compreendendo em um posto armado de escala 12X 36 24 horas na cidade
de Londrina e um posto desarmado escala 12X36 24 horas na cidade de IbiporA.

Cláusula Terceira: Os serviços contratados de vigilante serão executados pela
CONTRATADA, e sob sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe arcar com as despesas
e encargos de ordem trabalhista, previdenciária e fiscal de seus funcionários.

Cláusula Quarts: Os colaboradores, empregados e/ou contratados designados pela
CONTRATADA deverão observar, no desempenho de suas atribuições, além de zelo e
dedicação necessários, conduta compatível com suas responsabilidades, portando-se de
maneira socialmente irrepreensivel, não causando transtornos aos clientes, aos
funcionários e ao público em geral que participam do evento promovido pela
CONTRATANTE.

Cláusula Quinta: A CONTRATANTE poderá afastar e colocar a disposição da
CONTRATADA qualquer segurança que não atenda as suas exigências, mediante.
simples requerimento desta.

Cláusula Sexta: Os uniformes e materiais necessários ao exercido da atividade
profissional serão fornecidos pela CONTRATADA, que fiscalizará e exigirá a utilização
dos mesmos pelos funcionários.
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Cláusula Sétima: Pelos serviços prestados a CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA it quantia de em espécie totalizando o valor de R$ 28.990,00 (vinte e
oito mil novecentos e noventa reais), a CONTRATADA obriga a fornecer recibo dos
pagamentos conforme consta neste.

Parágrafo primeiro: A CONTRATANTE se obriga a fornecer, água e todas as
condições para desenvolvimento das atividades contratadas, incluindo-se entre elas o
acesso a instalações sanitárias, local de armazenamento de material de trabalho, local de
abrigo de intempéries, uso de telefone para fins do contrato, iluminação de vigias e outras
aconselhadas para segurança.

Cláusula Oitava: A remuneração dos empregados contratados da CONTRATADA será
paga conforme a consonância com os instrumentos coletivos da categoria profissional,
Consolidação das Leis do Trabalho e demais normas aplicáveis ao presente contrato,
cabendo a CONTRATADA se responsabilizar integralmente por eles.

Cláusula Nona: A CONTRATADA se obriga a executar os serviços ora contratados,
sendo que eventuais serviços complementares ou não especificados neste instrumento
deverão ser executados após formalização de termo aditivo contratual, com a
especificação do preço e das condições de pagamento e de execuções dos serviços.

Cláusula Décima: Os empregados e/ou contratados da CONTRATADA estarão
exclusivamente sob sua subordinação e deverão executar do somente os serviços
especificados na cláusula primeira, ficando expressamente vedada a participação em
serviços de outra natureza.

Cláusula Décima Primeira: A CONTRATANTE por intermédio de representante
fiscalizara a execução dos serviços, sendo a CONTRATADA obrigada a fornecer as
informações necessárias para facilitar a atuação da CONTRATANTE no
acompanhamento dos serviços executados;

Parágrafo Primer.): Ocorrendo o inadimplemento de quaisquer por qualquer das partes,
fica estipulado uma multa contratual equivalente a 50% (Cinquenta por cento) do valor
total do contrato, neste caso independentemente da perda total de quaisquer parcelas
pagas antecipadamente e das obrigações de ressarcir os prejuizos decorrentes da execução
por perdas e danos, honorários advocaticios e etc.;

Parágrafo Segundo: Qualquer das partes, a qualquer momento, motivadamente e
unilateralrnente, poderá resilir o presente contrato, mediante comunicação expressa
outra parte, sem que a parte denunciante incida em qualquer multa, anus ou penalidade.
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Desde que faça a manifestação escrita com 30 (trinta) dias de antecedência, afim de
possibilitar o remanejamento dos funcionários a outro lugar.

Cláusula Décima Segunda: Na hipótese de serem propostas reclamatórias trabalhistas
pelos funcionários, empregados efou contratados da CONTRATADA, a mesma se
compromete a, em juizo responsabilizar-se totalmente por eventuais débitos inclusive
ressarcir a CONTRATANTE por quaisquer gastos ocorridos em decorrência das
mesmas;

Cláusula Décima Terceira: Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer
das partes, quando alguma inadimplir quaisquer cláusulas do presente; desde que haja
comunicação formal por escrito justificando o motivo.

Cláusula Décima Quarto: Declara a CONTRATADA constituir-se em empresa idônea,
estando em dia com as suas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas da empresa;

Cláusula Décima Quinta: As partes elegem o Foro da Comarca de Londrina, Estado do
Paraná, como sendo o único competente para conhecer e dirimir quaisquer duvida ou atos
judiciais decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro por mais
privilegiado que posso parecer.

Cláusula Décima Sexta: E por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente
instrumento particular de prestação de serviços, em tinas vias de igual teor e forma na
presença de duas testemunhas para que produza os efeitos legais.

Londrina, 01 de maio de 2011

es Vieira

tq,1

MAC VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA -ME

TESTEMUNHAS: TESTEMUNHAS:
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EXMO. SR
D.D. PREGOEIRO Luiz Fernando Moraes Marendaz
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 

MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 77.998.912/0001-29 com sede na Rua
Fernando Amaro, n.° 868, Bairro Alto Rua da XV, CEP 80.050-020, na Cidade de Curitiba,
Estado do Parana, vem, mui respeitosamente, a presença de Vossa Excelência apresentar,
com fundamento no art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02,

RECURSO ADMINISTRATIVO
em virtude de VICIOS NA PROPOSTA DE PREÇOS portanto na IRREGULAR
HABILITAÇÃO no CERTAME da Licitante SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA

EIRELI no Pregão Presencial em epígrafe, pelo fatos e fundamentos a seguir articulados.

DA TEMPESTIVIDADE

1. A Recorrente nos termos do previsto no item 55 do Edital do
Pregão o prazo para Recurso é de (3) três dias uteis contados publicação da Ata.

2. Foi disponibilizada a toda a documentação relativa ao processo
administrativo e concedido o prazo apresentação de Recurso, por este Ente Licitante, tendo

como Termo Final o dia 25/03/2019.
3. Portanto é tempestivo, o presente Recurso o qual deve ser aceito

e processado por este V. Órgão.

DO EFEITO SUSPENSIVO 

4. Cabe trazer a sua colação o que expressamente estabelece o

parágrafo segundo do art. 109 da Lei de Licitações:
(...) o recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente

e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto

eficácia suspensiva aos demais recursos." (Grifos nossos).

5. Por conseguinte, quando o recurso for impetrado contra o ato de

habilitação ou contra o julgamento terá efeito suspensivo, que pode ser explicado nas palavras

de Maria Z. Di Pietro, como: "O efeito suspensivo, como o próprio name diz, suspende

os efeitos do ato até a decisão do recurso; ele só existe quando a lei o preveja

expressamente." (Direito Administrativo, 12a ed.).

6. Diante do exposto, serve o presente para requerer que estas MD

Autoridades Administrativas suspendam o processamento do certame até o julgamento final

do presente Recurso seja na modalidade pela qual ele venha a ser julgado.

DO MERIT°

, ..„

R At3S •• AILS da XV C.Witzba -P1 —CEP 80045.1,230

WW•yy,f4p.S3111tC DN.01v1 .8P:

472 25/03/19-18hBein
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7. Cabe inicialmente destacar que em contratos de prestação de
serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra do prestador, como é o caso
deste Pregão o principal item de custo é a remuneração dos empregados que serão alocados
na execução da atividade, acrescido dos encargos sociais e trabalhistas que a legislação
determina. Somam-se, ainda, os custos dos benefícios mensais e diários concedidos aos
trabalhadores, os custos dos insumos diversos, materiais e equipamentos utilizados na
execução dos serviços. Sobre essa base de calculo devem ser aplicados os percentuais do
LDI (custos indiretos, lucro e tributos).

8. Nesses termos, outra não é a finalidade da planilha de custos e
formação de pregos senão detalhar os componentes de custo que incidem na formação do
preço dos serviços, e servir também como base de cotação a todos os licitantes.

10. Dai porque o preenchimento da planilha deve refletir o efetivo
encargo financeiro que decorre dos componentes de custos que oneram a execução do

serviço, de modo a tornar factível a analise de aceitabilidade/exequibilidade de sua proposta

pelo pregoeiro, bem como para balizar a lisura do certame como um todo.

11. Fato é que a SEGPLUS deixou de cotar no submódulo 4.1 os
gastos com profissional ausente em treinamentos e reciclagens. 

III.A DO PROFISSIONAL AUSENTE EM TREINAMENTOS E 

RECICLAGENS 
12. Conforme gasto incluído no item D do módulo 5, sera previsto a

realização de treinamentos/reciclagens para os profissionais elencados no contrato.
13. A reciclagem e/ou treinamentos necessários são realizados em no

mínimo uma vez a cada 2 (dois) anos e tem duração de em media 5 (cinco) dias. Durante a

realização dessa atividade, o vigilante se ausentará do posto e sera necessária sua cobertura

ou se caso realize o curso em seu descanso que o mesmo seja remunerado.
14. Desta forma, a inclusão desta despesa que incidirá ainda o

submódulo 2.2 e tributos faz com que sua proposta apresente lucro inferior a zero: sendo

assim considerada inexequível.
15. Outrossim, a informação de que os custos de profissional ausente

sera diluído em outros contratos na cidade não satisfazem as necessidades da administração.

Pois, em caso furtuito de perda de todos os contratos da empresa na cidade, como a empresa

honrará com a planilha. Cabe a administração ressalvar o patrimônio público e contratar com

segurança nesse caso, ou seja, evitar passivos financeiros por inexecução contratual.

16. Podemos destacar ainda o valor infimo utilizado para determinar

as ausências por doença.
17. Conforme planilha aberta e memória de cálculo o licitante informa

que a cada 360 dias de execução contratual seus vigilantes iram se ausentar por motivos de

doenga, óbito, casamento ou outra ausência legal por 0,35 dias.
18. Esse valor é inexpressivel e inviável conforme condições do

mercado. pois a administração e o licitante estarão reforçando que a cada 3 vigilantes apenas

1 se ausentará por 1 dia durante 1 (um) ano de contrato.
19. Esse cenário utópico é impraticável e poderá ser até auditado em

um contrato vigente da licitante em órgão público, apresentado em um de seus atestados, se

realmente se espelha no apresentado na planilha de custos.

RCD1'.COM.13I.
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20. Admitir com que a SEG PLUS possa não cotar esse item de forma
realista na planilha, distanciando-se dos demais licitantes é beneficiá-la em detrimento dos
demais, pratica vedada pela Lei de Licitações, pela Constituição Federal e que atenta a lisura
exigida para o processo.

21. 0 indispensável tratamento isonômico dos concorrentes repele a
criação de desigualdade injustificada decorrente da igualação dos desiguais. Isso ocorre
quando o julgamento coloca lado a lado o Licitante cumpridor das regras e outro
descumpridor das regras - sobressai então o julgamento anti-isonômico dos contendores
produzido pelo julgamento - e nessa condição, ILEGAL.

22.  A Licitante teve o momento oportuno para apresentar corretamente 
sua Planilha e não o fez.

23. A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é
solicitado ou permitido no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, ás propostas, ao

julgamento e ao contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por Obvio,

vincular-se-ão ao contrato.

24. Por ter deixado de cotar itens essenciais deve esta MD Comissão

de Licitação rever seu julgamento e determinar a DESCLASSIFICAÇA0 da SEGPLUS por

ser da mais lídima JUSTIÇA.

VI. DO PEDIDO

25. Diante do todo exposto no procedimento licitatório adrede

mencionado, requer-se a V. Exma. que se digne conhecer o presente recurso e, no mérito,

dar-lhe provimento, para determinar a DESCLASSIFICAÇÃO e INABILITAÇÃO da

RECORRIDA.
26. Não reformada a decisão em juizo de reconsideração-retratação,

requer seja este remetido para a Autoridade Superior para que o recurso seja recebido e ao

final provido.

27. A Recorrente prenuncia e informa que a manutenção da

habilitação da RECORRIDA poderá conduzir a uma contratação destoante dos princípios

licitatários mais fundamentais.

Nestes Termos, Pede e espera deferimento.

Curitiba PR. 25 de Março de 2019.
MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS. LIDA

77.998.812)91-29

Taci Cozar Neves te- Mirth& —
Stocio -Administrator

Tack) Cezar Neves de Miranda

yyvv:yy...IVIA§.1-ERCPNISQ.r.,4.FIR
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI. N° 053/2019-FIN. Londrina, 26 de mar-go de 2019.

De: Departamento Financeiro
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Recurso da Empresa Master Vigilância Especializa SS Ltda. — Pregão n°
01/2019.

Prezados,

Em atenção ao recurso impetrado pela empresa Master Vigilância
Especializada SS Ltda., referente ao Pregão n° 01/2019, informamos que a Planilha de
Custos e Formação de Pregos é um documento auxiliar à análise da exequibilidade da
proposta e posteriores repactuações, portanto não quer dizer que eventuais equívocos
venham a desclassificá-la, sendo que os mesmos deverão ser suportados pela empresa
contratada.

A proposta apresentada pela empresa Segplus Sistemas de Segurança EIRELI
não apresenta pontos que resultem em sua inexequibilidade.

Atenciosamente,

L 'J, f_
`- Hermes de Faria arbe a,

Gerente do Departamento Financeiro.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ANÁLISE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº

01/2019

Pregão Presencial nº 01/2019 - Processo Administrativo nº 62/2019
Objeto: Contratação de  empresa especializada  para  a  prestação de  serviços  de vigilância
patrimonial desarmada

Senhor Presidente, nos termos do item 59 do Edital em epígrafe, encaminho

para decisão acerca dos recursos administrativos apresentados pelas empresas interessadas

contra as decisões do Pregoeiro, nos termos abaixo: 

1. RELATÓRIO

O Pregão  Presencial  nº  01/2019,  após  quatro  sessões  públicas,  teve,  em

20/03/2019, como vencedora declarada a empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA

EIRELI,  originalmente  classificada  em  4º  lugar  na  etapa  de  lances,  pelo  valor  de  R$

49.840,00.

Assim,  na  última  sessão  pública,  após  a  declaração  de  vencedor,  foi

oportunizado aos licitantes que se manifestassem imediata e motivadamente sua intenção de

recorrer  e  duas  empresas  assim  fizeram:  MAC  VIGILÂNCIA  E  SEGURANÇA

PATRIMONIAL LTDA EPP e MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA, que

encaminharam suas razões por escrito. Em seguida, a empresa SEGPLUS SISTEMAS DE

SEGURANÇA EIRELI apresentou contrarrazões aos dois recursos.

Tais razões serão analisadas abaixo, separadamente.

2.  DA  ANÁLISE  DO  RECURSO  APRESENTADO  PELA  EMPRESA  MAC

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA  EPP

2.1  Do  Recurso  apresentado  pela  empresa  MAC  VIGILÂNCIA  E  SEGURANÇA

PATRIMONIAL LTDA  EPP
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Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 29-03-2019 às 16:47:42
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A empresa MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

EPP fez  registrar  na  ata  na  quarta  sessão  pública  sua  intenção  de  recorrer  nos  seguintes

termos:  “[a  representante  da  empresa]  considera  que  sua  inabilitação  decorre  de  decisão

equivocada,  pois,  em seu  sentir,  a  contagem de  prazos  levada  a  efeito  pelo  Pregoeiro  é

incorreta.”

Assim, no dia 21 de março de 2019 protocolou, sob o nº 441, suas razões

recursais alegando, em síntese, que:

(a)  Como  sua  inabilitação  se  deu  por  insuficiência  de  comprovação  do

período mínimo de experiência exigido na qualificação técnica, o Pregoeiro não deveria ter

considerado,  na  contagem de  período  de  experiência,  a  data  de  emissão  do  atestado  de

capacidade técnica emitido pela empresa Guaporé Escapamentos em favor da Recorrente, mas

sim a data de término do contrato informada verbalmente pelo representante da empresa na

sessão pública em que a decisão de inabilitação foi proferida e que tal data, se considerada,

tornaria possível a comprovação do período mínimo exigido no edital.

(b) Que o Pregoeiro, ao saber da nova data informada pelo representante da

empresa  Recorrente  deveria  ter  realizado  diligência  nos  termos  do  art.  43,  §3º  da  Lei

8.66/1993. Que tal diligência seria dever do Pregoeiro, e não mera faculdade.

(c) Que, diante da oportunidade dada pelo Pregoeiro à empresa ALCATEIA

SEGURANÇA EIRELI  –  ME,  de  comprovar  a  veracidade  de  seus  atestados,  e  da  não

realização de diligência pelo Pregoeiro em favor da Recorrente, houve quebra de isonomia.

(d)  Que a  análise  da capacidade técnica deve considerar  a  finalidade  da

exigência, sem rigor excessivo.

Assim, concluiu:

Diante de tais preceitos o principio de isonomia o r. pregoeiro deveria ter
dado oportunidade a requerente como o assim fez com a empresa Alcateia
inclusive  abrindo-lhe  oportunidade  da  juntada  de  documentos  que
comprovasse. Caso o ilustre pregoeiro tivesse determinado a diligencias para
sanar  esta  seria  prontamente  atendida  e  comprovada  a  veracidades  das
informações, até mesmo que o próprio atestado emitido pelo representante
legal do Escapamento Guaporé não previa uma data final de contrato, fato
este que já deixava claro que não havia terminado a relação jurídica existente
entre a requerente e seu cliente.
Sendo que sem nenhuma diligência  considerou o termino do contrato da
empresa Guaporé no dia 20 /04/2018 na data de sua emissão, portanto sendo

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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apenas admitida o calculo para os três anos até este período o qual restou-se
em apenas 2 anos e 8 meses, frisando não levando em consideração que o
próprio  atestado  não  previa  data  de  termino  de  contrato,  pois
verdadeiramente  não  havia  terminado  o  contrato  como  foi  devidamente
informado, não levou em consideração a contagem de tempo do atestado da
empresa COPEL o qual  na somatória ultrapassaria os 3 anos exigidos no
edital. [sic]

Ao final,  requereu  o acolhimento  do recurso e  a  reforma da  decisão  do

Pregoeiro, a fim de declará-la habilitada e vencedora do certame.

2.2.  Das  Contrarrazões  apresentadas  pela  empresa  SEGPLUS  SISTEMAS  DE

SEGURANÇA EIRELI

A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, declarada

vencedora do certame, apresentou contrarrazões por e-mail, cujo arquivo foi protocolado na

Casa  em  27/03/2019,  sob  nº  486,  e  encaminhou  os  originais  via  Correios,  que  foram

protocolados na CML no dia 28/03/2019, sob nº 493.

A empresa, em síntese, defende a manutenção da decisão do Pregoeiro de

inabilitar a Recorrente e aduziu algumas considerações, afirmando que:

O Pregoeiro efetivou o cálculo da linha temporal dos atestados apresentados
de  forma  correta,  com  resultado  da  somatória  de  período
CONCOMITANTE, resultando o total de 2 anos, 8 meses e 14 dias. Sendo
que o atestado da COPEL teve vigência posterior de 01/05/2018, data em
que nenhum dos outros dois atestados estavam em execução, devendo ser
desprezado para tal cálculo. (ênfases no original)

 E que: “a RECORRENTE tenta transferir a responsabilidade ao Pregoeiro,

exigindo  diligência”,  mas  que  “eventuais  diligências  são  destinadas  a  esclarecer  e  aferir

documentos  APRESENTADOS no certame,  e  não  de  documentos  adicionais.”(ênfases  no

original).

Ao  final,  requer  a  manutenção  da  decisão  do  Pregoeiro  de  declarar  a

empresa Recorrente inabilitada.

2.3  Da  Análise  do  Recurso  da  empresa  MAC  VIGILÂNCIA  E  SEGURANÇA

PATRIMONIAL LTDA  EPP

2.3.1 Da admissibilidade do recurso

Nos termos do item 57 do edital do certame, pode-se dizer que os requisitos
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de admissibilidade dos recursos administrativo no âmbito do Pregão são (a) compatibilidade

das  razões  escritas  com  o  manifestado  na  sessão  pública  e  registrado  em  ata  e  (b)

tempestividade.

Assim,  em relação  ao  primeiro  requisito,  pode-se  verificar  pela  simples

comparação entre o registro da ata da sessão e o conteúdo das razões recursais encaminhadas,

ambos citados no subitem 2.1 acima. 

Quanto à tempestividade do recurso, conforme dito no item 2.1 acima, foi

protocolado no dia 21/03/2019, ou seja, no primeiro dia útil após a declaração de vencedor,

estando, portanto, dentro do prazo previsto pelo item 55 do Edital.

Assim, o recurso apresentado pela empresa é admissível.

Quanto às contrarrazões apresentadas pela empresa SEGPLUS SISTEMAS

DE SEGURANÇA EIRELI, são admissíveis porque oferecidas dentro do prazo.

2.3.2 Da análise de mérito

Como se viu, a recorrente se insurge contra a decisão do Pregoeiro que a

inabilitou ao considerar que não foi comprovada experiência mínima exigida pelo edital do

certame a título de qualificação técnica operacional.

Desse  modo,  convém,  inicialmente,  trazer  os  termos  do  edital  sobre

qualificação técnica e a descrição básica dos atestados de capacidade técnica apresentados

pela Recorrente.

Dispõe o item 49 do Edital do certame:

49  Para  a  qualificação  técnica  a  empresa  deverá  apresentar  atestado  de
capacidade  técnica,  emitido  por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou
privado que comprovem que a empresa prestou serviços compatíveis em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

49.1Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  às
características,  será  exigida  a  comprovação da  prestação  de  serviços  de
vigilância  patrimonial,  com  cessão  de  mão  de  obra  e  dedicação
exclusiva.

49.2Para a aferição da compatibilidade  com relação à quantidade,
será  exigida  a  comprovação  da  prestação  de  serviços  referidos  no  item
anterior  com a  alocação  de  mão  de  obra  de,  no  mínimo,  10  vigilantes
(quantidade equivalente à da contratação).

49.3Para a aferição da compatibilidade  com relação ao prazo, será
exigida a comprovação da prestação de serviços terceirizados pelo período
mínimo de 3 (três) anos (comprovação de experiência mínima de 3 anos).

49.3.1 É admitida a  apresentação de atestados referentes  a
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períodos sucessivos não contínuos,  para  fins  da comprovação do período
mínimo de prestação dos serviços, não havendo obrigatoriedade de os três
anos serem ininterruptos.

49.4  Para  a  aferição  do  quantitativo,  será  aceito  o  somatório  de
atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de
terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3
(três) anos.

49.4.1 É admitida a  apresentação de atestados referentes  a
períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de que trata o
subitem  acima,  não  havendo  obrigatoriedade  de  os  três  anos  serem
ininterruptos.

49.5Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

49.6Poderá ser  admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo  do  serviço,  a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins
de  comprovação  de  capacidade  técnico-operacional,  a  uma  única
contratação.

49.7Os requisitos  de tempo e de quantidade serão contados de
modo que em cada mês dos 3 (três) anos exigidos,  ainda que de modo
interrupto, a empresa tenha gerenciado o quantitativo mínimo previsto no
item 49.2 do Edital.

49.8O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros  documentos,  cópia  do  contrato  que  deu  suporte  à  contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

49.9Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação
da  pessoa  jurídica  emitente,  o  nome  e  o  cargo  do  signatário,  a  data  de
expedição, o prazo contratual, com data de início e de término da execução
dos  serviços,  o  quantitativo  de  funcionários  alocados,  descrição  do(s)
serviço(s) e a caracterização do desempenho do licitante.
(grifou-se)

Como se vê, foi exigido como requisito de experiência mínima a prestação

de  serviços  de  vigilância  (subitem  49.1)  por  no  mínimo  3  anos  (subitem  49.3),  com  a

quantidade mínima em todo esse período de 10 vigilantes (subitem 49.2).  Era admitida a

somatória de períodos, pois não havia a exigência de que os períodos fossem ininterruptos

(subitens 49.3.1, e 49.4.1) e de quantitativos, desde que se referissem ao mesmo período.

A  Recorrente  apresentou,  então,  três  atestados  de  capacidade  técnica,

conforme abaixo:

a) Atestado emitido em 20/04/2018 pela empresa Guaporé Escapamentos.

Período  de  prestação  dos  serviços:  01/05/2013  até  a  data  de  sua  emissão,  indicando  o

quantitativo de 8 vigilantes.
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O  atestado  veio  acompanhado  de  contrato  de  prestação  de  serviços  de

vigilância firmado em 01/05/2015, indicando como início da prestação dos serviços o dia

01/05/2013 e indicando ser sem prazo determinado.

b) Atestado emitido em 26/09/2018 pela empresa Total Empreendimentos.

Período de prestação de serviços indicado: 15/01/2015 a 30/09/2017, indicando o quantitativo

de 2 vigilantes.

O  atestado  veio  acompanhado  de  instrumento  contratual,  firmado  em

23/01/2015, indicando como início da prestação dos serviços o dia 15/01/2015 e indicando ser

sem prazo determinado, e de um termo de rescisão datado de 01/09/2017.

c) Atestado emitido pela empresa COPEL em 04/01/2019. Indica o período

de  prestação  de  serviços  de  01/05/2018  até  30/04/2019  e  refere-se  ao  quantitativo  de  3

vigilantes.

Assim,  para  comprovar  o quantitativo  mínimo no período mínimo,  seria

necessária a concomitância de período entre os atestados. Desse modo, o atestado da empresa

Guaporé comprova apenas 8 vigilantes se considerado isoladamente, entretanto, após o dia

15/01/2015 (data do início dos serviços para a empresa Total), seu quantitativo se soma ao do

segundo atestado.  Entretanto,  o período de concomitância é de apenas 2 anos e 8 meses,

período insuficiente para a comprovação exigida pelo edital.

O quadro abaixo dispõe os períodos indicados pelos atestados:

Atestado Início  dos
serviços

Fim  dos
serviços

Início  do  período
concomitante

Final  do  período
concomitante

Guaporé
(8 vigilantes)

01/05/2013 20/04/2018*
15/01/2015 30/09/2017

Total (2 vigilantes) 15/01/2015 30/09/2017

COPEL(3 vigilantes) 01/05/2018 30/04/2019* Não há concomitância

Período total com 10 vigilantes: 2 anos e 8 meses (de 15/01/2015 até 30/09/2017)
* Foi considerado o fim da prestação dos serviços na data de emissão do atestado, pelos motivos que serão expostos. A seguir

Esclarecida a questão da contagem, cumpre mencionar que a data final de

prestação de serviços indicada nos atestados da Guaporé e da COPEL foi considerada como a

data de sua emissão.

Isso  porque  a  capacidade  técnica  da  empresa  é  verificada  com base  na

demonstração da experiência anterior da empresa, de modo que a declaração constante de um

atestado  dessa  espécie,  de  que  determinada  empresa  executou  determinado  serviço,  com

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
, c

on
fo

rm
e 

a 
M

ed
id

a 
P

ro
vi

só
ria

 n
º 

2.
20

0-
2 

de
 2

4/
08

/2
00

1 
e 

a 
R

es
ol

uç
ão

 n
º 

12
0 

de
 0

4/
06

/2
01

8 
da

 M
es

a 
E

xe
cu

tiv
a 

da
 C

âm
ar

a 
M

un
ic

ip
al

 d
e 

Lo
nd

rin
a.

A
 a

ut
en

tic
id

ad
e 

de
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
od

e 
se

r 
co

nf
er

id
a 

no
 s

ite
 d

a 
C

âm
ar

a 
at

ra
vé

s 
do

 li
nk

: h
ttp

://
w

w
w

1.
cm

l.p
r.

go
v.

br
/c

m
l/s

ite
/ti

pa
ut

en
tic

o.
xh

tm
l, 

in
fo

rm
an

do
 n

úm
er

o 
do

 p
ro

ce
ss

o=
16

62
4 

e 
o 

nú
m

er
o 

do
 d

oc
um

en
to

=
15

34
1

Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 29-03-2019 às 16:47:42

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:4.82,luizfernando)  pag. 1634 de 1732



determinado  quantitativo  de  mão  de  obra,  por  determinado  período  de  tempo,  se  situa,

inevitavelmente, em algum lugar no passado.

Ora, no caso de um atestado de capacidade técnica referente a um serviço

continuado, no qual conste um período de execução de 12 meses, mas que foi emitido no

sexto mês da execução do serviço, por exemplo, não comprova que o contrato foi executado

durante 12 meses, mas sim por apenas 6 meses, por simples impossibilidade material, pois o

atestado de capacidade técnica não tem condições de comprovar nada além de algum fato

situado no passado. Assim, o período indicado como de execução de serviços após a data de

emissão do atestado não pode ser considerado como de efetiva prestação, pois corresponde

apenas  a  uma  expectativa  de  prestação  dos  serviços.  Discordar  disso  seria  admitir  certa

habilidade de “previsão do futuro” por parte do atestado.

Assim, o argumento de que o Pregoeiro deveria ter considerado como data

de término do Contrato informado pelo atestado a data/época informada verbalmente pelo

representante da Recorrente na sessão pública não se sustenta. Em primeiro lugar porque cabe

a empresa interessada comprovar que atende as condições de habilitação. Em segundo lugar

porque na documentação apresentada pela empresa no envelope constava apenas a informação

de que os serviços tinham sido prestados até a data da emissão do respectivo atestado e o

atestado foi emitido em 20/04/2018.

Caberia  à  empresa,  portanto,  a  tarefa  de  apresentar  documentos

complementares à sua habilitação, demonstrando ter havido prestação do serviço depois da

data de emissão do atestado apresentado ou apresentando atestado atualizado referente ao

mesmo contrato.

Percebe-se que a Recorrente anexou, em suas razões recursais, documento

de rescisão do  contrato  firmado com a  empresa  Guaporé  assinado em 1º/02/2019,  o  que

supostamente comprovaria a prestação dos serviços até essa data. Observe-se, entretanto, que

os  atestados,  quando  de  sua  apresentação  na  licitação,  no  “Envelope  nº  2  Habilitação”,

deveriam vir acompanhados do documento mencionado, ou de documento similar com outra

data de assinatura, por exemplo, comprovando assim o período mínimo exigido pela CML.

Ora, a licitante tem o dever de comprovar sua capacidade técnica, sendo a

interessada,  ela  deveria  juntar  a  seus  atestados  apresentados  na  licitação  documentos

informativos  ou  complementares.  Vale  dizer,  qualquer  documento  posterior  à  data  de
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assinatura do atestado que comprove a continuidade da prestação dos serviços deveria ter sido

apresentado na licitação, dentro do envelope de habilitação.

Quanto  ao  suposto  dever  do  Pregoeiro  de  realizar  diligência  a  fim  de

verificar  período  de  prestação  de  serviço  não  comprovado  nos  atestados  apresentados,

entendemos  que  não  havia  tal  dever,  primeiramente,  porque  a  realização  de  diligência  é

facultativa e, em segundo lugar, porque não havia dúvida sobre os documentos.

Ora,  as  informações  constantes  dos  documentos  eram  claras,  não  havia

divergência entre datas apontadas, nem entre os quantitativos apresentados, nem em qualquer

outra informação. Qualquer documento que se acrescentasse ao certame, fruto de diligência, e

que culminasse em extensão do período comprovado implicaria em inclusão de documento

novo, vedado pela Lei 8.666/1993, em seu art. 43, § 3º.

Assim, considerando que a diligência é facultativa e que não havia dúvida

sobre a autenticidade das informações apresentadas, a diligência não era devida.

Não procede também o argumento de que houve quebra da isonomia diante

da  oportunidade  dada  à  empresa  ALCATEIA  SEGURANÇA  EIRELI  de  comprovar  a

veracidade de seus atestados, pois as situações não são equivalentes.

Afinal,  no  caso  da  empresa  ALCATEIA,  as  informações  necessárias  à

comprovação do período mínimo exigido de prestação de serviço e do quantitativo foram

todas apresentadas. Entretanto, sobre os documentos apresentados, pairaram fortes suspeitas

de não corresponderem à realidade, por isso a empresa foi convocada a comprovar a efetiva

prestação de serviços, o que não fez e, por isso, foi inabilitada.

Diferente é a situação da Recorrente, na qual a comprovação do período

mínimo depende de documento novo a favor da parte juntado por meio de diligência – um

atestado referente ao mesmo contrato, mas assinado em data posterior, ou a declaração da

continuidade da prestação dos serviços, por exemplo. Nessas situações é evidente que um

documento “atualizando” a data do fim da prestação dos serviços implicaria na inserção de

informação nova se juntado como diligência e que, portanto, deveria ter sido entregue no

envelope de habilitação da Recorrente.

Ainda mais quando se trata de contrato firmado por prazo indeterminado,

quando  seu  término  poderia  se  dar  a  qualquer  momento  depois  da  data  de  emissão  do

atestado.
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Assim,  não  houve  quebra  de  isonomia  pois  as  diligências  se  referem a

documentos  apresentados  no  certame,  e  não  a  documentos  omitidos  no  envelope  de

habilitação. 

Por  fim,  o argumento do rigorismo excessivo na contagem dos períodos

também não procede.

Afinal,  os  critérios  para a  exigência de período mínimo de  prestação de

serviços e de quantitativo mínimo de mão de obra são objetivos,  além de reconhecidos e

consolidados no âmbito da Administração Pública, notadamente pela Instrução Normativa nº

05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e

pelo Acórdão 1214/2013 – Pleno do Tribunal de Contas da União.

A relativização de critérios objetivos de prazo e de quantidades é nociva e

dá margem a interpretações subjetivas, prejudicando a segurança jurídica.

2.3.3 Conclusão

Assim, diante do exposto, o Pregoeiro mantém sua decisão de inabilitar a

empresa MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP com fundamento

na insuficiência de período de prestação de serviços com o quantitativo mínimo exigido, não

atendendo às exigências do item 49 do Edital.

3.  DA  ANÁLISE  DO  RECURSO  APRESENTADO  PELA  EMPRESA  MASTER

VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA

3.1 Do Recurso apresentado pela empresa MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA

SS LTDA

A  empresa  MASTER  VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA  SS  LTDA  fez

registrar na ata na quarta sessão pública sua intenção de recorrer nos seguintes termos: “[o

representante  da  empresa]  informou  que  tem  interesse  na  apresentação  de  recurso,  pois

considera que a proposta da licitante vencedora é inexequível.” 

Assim, no dia 25 de março de 2019 apresentou suas razões recursais por e-

mail,  cujo arquivo foi protocolado na Casa sob nº 481 e, em 27 de março, protocolou as

originais na CML, sob o nº 481, alegando, em síntese, que:

(a) A empresa declarada vencedora (SEGPLUS), deixou de cotar, no módulo
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4.1 de sua planilha de custos e formação de preços, os gastos com profissional ausente em

treinamentos e reciclagens.

(b)  Que  a  inclusão  das  despesas  na  planilha  faria  com  que  a  proposta

apresentasse lucro inferior a zero, o que a tornaria inexequível.

(c) Que o valor indicado para reposição por motivo de doença é ínfimo.

Por fim, (d) que a empresa teve a oportunidade de corrigir as falhas em suas

planilhas e não o fez.

Ao final, requereu a desclassificação da proposta da empresa SEGPLUS.

3.2  Das  Contrarrazões  apresentadas  pela  empresa  SEGPLUS  SISTEMAS  DE

SEGURANÇA EIRELI

A empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, declarada

vencedora do certame, apresentou contrarrazões por e-mail, cujo arquivo foi protocolado na

Casa  em  27/03/2019,  sob  nº  487  e  encaminhou  os  originais  via  Correios,  que  foram

protocolados na CML no dia 28/03/2019, sob nº 494.

Em síntese, contra-arrazoa que:

(a) A Recorrente mão demonstrou a inexequibilidade da proposta, mas que

se limitou a apresentar valores, de forma genérica, sem comprovar o alegado.

Cita  ainda  o  item  35  do  Edital  do  certame,  pelo  qual  “erros  no

preenchimento  da  Planilha  não  constituem  motivo  suficiente  para  a  desclassificação  da

proposta,  quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço

ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da

contratação.” e os subitens 9.2 e 9.3 do Anexo VII-A da Instrução Normativa nº 05/2017, da

Secretaria de Gestão do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, pelos quais

“Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem

insuficientes  para  a  cobertura  dos  custos  decorrentes  da  contratação  pretendida”  e  “A

inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos e formação de

preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não

contrariem exigências legais”.

(b)  A eventual  omissão  de  itens  da  planilha  não  traz  problemas  para  o

contratante pois o contratado é obrigado a arcar com as consequências das imprecisões na
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composição de seus custos.

Ao final requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão do

Pregoeiro de classificar a contra-arrazoante.

3.3 Da Análise do Recurso da empresa MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS

LTDA

3.3.1 Da admissibilidade do recurso

Nos termos do item 57 do edital do certame, pode-se dizer que os requisitos

de admissibilidade dos recursos administrativo no âmbito do Pregão são (a) compatibilidade

das  razões  escritas  com  o  manifestado  na  sessão  pública  e  registrado  em  ata  e  (b)

tempestividade.

Em relação ao primeiro requisito, verifica-se que a empresa fez registrar em

ata conteúdo de impugnação bastante genérico e em suas razões escritas acabou se atendo a

um aspecto da planilha apenas. Apesar disso, parece haver pertinência entre p suscitado na

sessão e o impugnado por razões escritas.

Quanto à tempestividade do recurso, conforme dito no item 2.1 acima, foi

protocolado no dia 25/03/2019, ou seja, no último dia do prazo, e as razões escritas foram

protocoladas em 27/03/2019, sob o nº 481, estando, portanto, dentro do prazo previsto pelo

item 55 do Edital.

Assim, o recurso apresentado pela empresa é admissível.

Quanto às contrarrazões apresentadas pela empresa SEGPLUS SISTEMAS

DE SEGURANÇA EIRELI, são admissíveis porque oferecidas dentro do prazo.

3.3.2 Da análise de mérito

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  a  alegação  inicial  da  Recorrente,  de

inexequibilidade  da  planilha,  foi  elaborada  de  modo  bastante  genérico  e,  quando  da

apresentação de suas razões por escrito, os únicos aspectos apontados (que resultariam na

suposta inexequibilidade) são a não especificação do custo reposição de funcionário ausente

em treinamentos e reciclagens no submódulo 4.1 da planilha da vencedora e a indicação de

valor muito baixo como custo de reposição de funcionário ausente por doença, óbito, etc.

Entretanto, a empresa não trouxe nenhum elemento prático que comprove
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suas alegações – seja por meio de memória de cálculo, comparação com outros contratos,

pesquisa de mercado, etc. Ou seja, simplesmente alegou a inexequibilidade sem demonstrá-la.

Consultada, a área técnica da CML, que analisou as planilhas, aduziu que:

“a  Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Pregos  é  um  documento  auxiliar  à  análise  da

exequibilidade da proposta e posteriores repactuações, portanto não quer dizer que eventuais

equívocos  venham a  desclassificá-la,  sendo  que  os  mesmos  deverão  ser  suportados  pela

empresa  contratada.”  e  que  “a  proposta  apresentada  pela  empresa  Segplus  Sistemas  de

Segurança EIRELI não apresenta pontos que resultem em sua inexequibilidade.” (conforme

CI de seq. 4.81 dos autos em epígrafe).

Além disso, convém destacar o disposto no item 35 do Edital do certame,

pelo  qual  “erros  no  preenchimento  da  Planilha  não  constituem motivo  suficiente  para  a

desclassificação da  proposta,  quando a  Planilha  puder  ser  ajustada  sem a  necessidade  de

majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com

todos os custos da contratação.” 

Esse  dispositivo  complementa  os  subitens  9.2  e  9.3  do  Anexo VII-A da

Instrução Normativa  nº  05/2017,  da Secretaria  de Gestão  do Ministério  de Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão, pelos quais “Consideram-se preços manifestamente inexequíveis

aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes

da contratação pretendida” e “A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da

planilha  de  custos  e  formação  de  preços  não  caracteriza  motivo  suficiente  para  a

desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais”.

Portanto, as alegações de que a empresa “deixou de cotar, no módulo 4.1 de

sua  planilha  de  custos  e  formação  de  preços,  os  gastos  com  profissional  ausente  em

treinamentos e reciclagens.”, de que “a inclusão das despesas na planilha faria com que a

proposta apresentasse lucro inferior a zero, o que a tornaria inexequível”, e de que “o valor

indicado para reposição por  motivo de doença é  ínfimo” devem ser  desconsideradas  pois

desprovidas  de  fundamentação  concreta.  Foram  simplesmente  alegadas,  mas  não

demonstradas.

3.3.3 Conclusão

Diante do exposto, o Pregoeiro mantém sua decisão de classificar a proposta
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da empresa SEGPLUS SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, pois após analisada, não se

verificou motivo que acarrete sua inexequibilidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo exposto, Senhor Presidente, o Pregoeiro mantém suas decisões de

inabilitar  a  Recorrente,  empresa  MAC  VIGILÂNCIA E  SEGURANÇA PATRIMONIAL

LTDA EPP, e de classificar a vencedora do certame, empresa SEGPLUS SISTEMAS DE

SEGURANÇA EIRELI.

Assim, encaminha os autos para decisão e, se for o caso, adjudicação do

objeto à vencedora do certame.

Londrina, 29 de março de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Pregoeiro
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO DE RECURSO E ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial nº 01/2019 - Processo Administrativo nº 62/2019
Objeto: Contratação de  empresa especializada  para  a  prestação de  serviços  de vigilância
patrimonial desarmada

Considerando  os  recursos  administrativos  apresentados  no  âmbito  da

licitação em epígrafe e o disposto nos itens 59 e 61.2 do Edital do certame e considerando a

manifestação do Pregoeiro de seq. 4.82 dos autos em epígrafe, decido conforme abaixo:

I  –  Ratifico  a  decisão  do  Pregoeiro  de  negar  provimento  aos  recursos

apresentadas pelas empresas MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

EPP (seq.  4.74 dos autos) e MASTER VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA SS LTDA (seqs.

4.75 e 4.76 dos autos), mantendo portanto a decisão que declarou como vencedora do certame

a  empresa  SEGPLUS  SISTEMAS  DE  SEGURANÇA  EIRELI,  por  seus  próprios

fundamentos, conforme relatório e fundamentação do Pregoeiro de seq. 4.82.

II – Adjudico o objeto do Pregão Presencial 01/2019 à empresa SEGPLUS

SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.933.418/0001-78, pelo

valor mensal de R$ 49.840,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais)

Londrina, 29 de março de 2019.

Ailton da Silva Nantes

Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  01/2019.  PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº  62/2018.  OBJETO:

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

PATRIMONIAL DESARMADA

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO:

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 62/2018

O Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria nº. 108/2016, instaurou a sessão na data

fixada  pelo  Edital.  Foram  credenciados  nove  empresas.  Realizada  a  etapa  de  lances  e

ordenada as propostas, as três primeiras colocadas foram desclassificadas ou inabilitadas, até

que  finalmente  foi  habilitada  e  declarada  vencedora  a  quarta  colocada,  empresa  Segplus

Sistemas de Segurança EIRELI, pelo valor mensal de R$ 49.840,00.

As  empresas  interessadas  interpuseram  recursos  administrativos,  que  foram  julgados

improcedentes pela Presidência da CML, mantendo as decisões do Pregoeiro, adjudicando o

objeto de certame à empresa mencionada. O processo foi homologado pelo Presidente da

CML. Informa-se que a íntegra dos autos está disponível para consulta. Londrina, 1º de abril

de 2019. Pregoeiro – Luiz Fernando Moraes Marendaz.

2 DA FASE INTERNA

O Processo Administrativo nº 62/2018 foi autuado em 26 de outubro de

2018 para atender solicitação do Departamento de Administração Predial para contratação dos

serviços de vigilância patrimonial não armada para a Câmara Municipal de Londrina.

Após o recebimento e a consolidação do Termo de Referência (seq. 1.2 e

1.3), foi realizada a pesquisa mercadológica (seq. 1.4, 1.5, 1.7 e 1.8) e o preço máximo foi

fixado pela Presidência (seq. 1.9 e 1.10). Em seguida, a minuta de Edital foi elaborada (seq.

2.3) e o processo foi encaminhado para controle interno prévio da Controladoria (seq. 2.5) e

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

, c
on

fo
rm

e 
a 

M
ed

id
a 

P
ro

vi
só

ria
 n

º 
2.

20
0-

2 
de

 2
4/

08
/2

00
1 

e 
a 

R
es

ol
uç

ão
 n

º 
12

0 
de

 0
4/

06
/2

01
8 

da
 M

es
a 

E
xe

cu
tiv

a 
da

 C
âm

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

nd
rin

a.
A

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
e 

do
cu

m
en

to
 p

od
e 

se
r 

co
nf

er
id

a 
no

 s
ite

 d
a 

C
âm

ar
a 

at
ra

vé
s 

do
 li

nk
: h

ttp
://

w
w

w
1.

cm
l.p

r.
go

v.
br

/c
m

l/s
ite

/ti
pa

ut
en

tic
o.

xh
tm

l, 
in

fo
rm

an
do

 n
úm

er
o 

do
 p

ro
ce

ss
o=

19
62

7 
e 

o 
nú

m
er

o 
do

 d
oc

um
en

to
=

15
37

2

Assinado eletronicamente por:
-Luiz Fernando Moraes Marendaz,Técnico Legislativo	 em 29-03-2019 às 18:37:40

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:5.1,luizfernando)  pag. 1643 de 1732



pela Assessoria Jurídica, que cujo parecer foi favorável (seq 2.9). Em seguida, o instrumento

convocatório foi, então, assinado e publicado, com sessão designada para o dia 16 de janeiro

de 2019 (seq. 3.1).

3 DA FASE EXTERNA

A fase  externa  da  licitação  se  desenvolveu  ao  longo  de  quatro  sessões

públicas  (atas  juntadas nas seq.  4.19,  4.49,  4.52 e 4.73) e terminou com a declaração de

vencedora,  por  parte  do  Pregoeiro,  da  empresa  Segplus  Sistemas  de  Segurança  EIRELI,

quarta colocada no certame, pelo valor mensal de R$ 49.840,00.

Houve  interposição  de  recursos  administrativos,  mas  as  decisões  do

Pregoeiro foram mantidas (seq. 4.82 e 4.83)

O  objeto  do  certame  foi  adjudicado  à  empresa  Segplus  Sistemas  de

Segurança EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.933.418/0001-78.

Isto  posto,  encaminhamos  o  processo  administrativo  para  análise  e

homologação da licitação por V. Exa., conforme acima exposto.

Londrina, 29 de Março de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz
Pregoeiro

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  01/2019.  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  62/2018.  OBJETO:
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA.

Homologo o resultado da licitação em epígrafe, de acordo com o exposto no

relatório do pregoeiro e o registrado nas atas das sessões públicas, bem como na decisão dos

recursos administrativos, que culminaram na adjudicação do objeto da presente licitação à

empresa  SEGPLUS  SISTEMAS  DE  SEGURANÇA  EIRELI,  inscrita  no  CNPJ  nº.

11.933.418/0001-78, pelo valor total de R$ 598.080,00 (Quinhentos e noventa e oito mil e

oitenta reais), conforme tabela abaixo:

Posto de Serviço Quantidade de
Vigilantes

Valor mensal

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ 14.862,99

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de 
segunda a sexta-feira.

3 R$ 14.862,99

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda
a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$ 9.669,70

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de 
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 

2 (em
revezamento)

R$10.444,32

Valor mensal R$ 49.840,00

Valor anual R$ 598.080,00

Londrina, 29 de março de 2019.

Ailton da Silva Nantes
Presidente
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 16/2019
PREGÃO PRESENCIAL N°. 01/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 62/2018

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
VALOR: R$ 672.391,92 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM
REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° (RG) n°3.419.976-O, e inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o.n°. 501.975.769-15,
em face do resultado final do Pregão Presencial em epígrafe, já homologado, resolve firmar
Contrato Administrativo com a empresa SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 11.933.418/0001-78, com sede na Rua Amazonas de
Souza Azevedo, n°. 328, Bacacheri, CEP: 82520-620, no Município de Curitiba - PR, neste
ato representada pela Sra. Gisele Furtado dos Santos, portadora da Cédula de Identidade n°
4.536.191-8/SSP/PR e CPF n°603.951.179-68, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de vigilância patrimonial para atender as necessidades da Câmara Municipal de
Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento,
no Termo de Referencia (Anexo I do Pregão Presencial n° 01/2019). no Edital do
certame e em seus Anexos.
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Contrato Administrativo n° 16/2019 2

2 A descrição do serviço, as exigências relacionadas a uniformes e insumos e a disciplina
das obrigações da Contratada estão previstas no Termo de Referência (Anexo I do
Edital de Pregão Presencial n° 01/2019 constante da seq. 1.3 dos autos do Processo
Administrativo n° 62/2018), documento que integra o presente instrumento, como se
nele estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

3 As despesas corn a execução do contrato decorrentes do presente instrumento, correrão
A conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da
despesa: 3390.3700 — Locação de mão de obra.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 Após a assinatura do contrato e da prestação de garantia contratual referida na Seção XI
do Termo de Referência, a Fiscal do Contrato solicitará a Nota de Empenho e
encaminhará ao Contratado para que este dê inicio à execução contratual.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
5.1 0 valor a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
5.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no niimero de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

7 0 prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir do dia 02 de abril de
2019 podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso TI do artigo 57, da
Lei n° 8.666, de 1993.

7.1 0 prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

8 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se
for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação A
realização de uma nova licitação.

Rua Gov Paragoi de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha New

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina. PR
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Contrato Administrativo n° 16/2019 3

8.1 A Contratada não tem direito subjetivo a prorrogação contratual.

9 0 contrato não poderá ser prorrogado quando:
9.1 A Contratada tiver sido declarada inidõnea ou suspensa ou impedida de licitar ou

contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual. do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos.

9.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro
ano de vigência da contratação.

10 Toda prorrogação de contratos sera precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLAUSULA QUINTA — DO PREÇO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

12 0 valor total do presente contrato é de R$ 672.391,92 (seiscentos e setenta e dois mil
trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) e corresponde a soma do
preço anual final da Contratada definido na tabela do subitem 12.2 abaixo corn o valor
estimado referente as provisões anuais de horas extras e de demanda extraordinária de
pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do
Edital de Pregão Presencial n°01/2019).

12.1 0 valor da previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal é
de R$ 74.311,92 (Setenta e quatro mil trezentos e onze reais e noventa e dois
centavos) e foi obtido com base no valor/hora para o posto 1 a partir da planilha de
custos e formação de preços da proposta final da Contratada, multiplicado pela
quantidade estimada de horas extras definidas nas Seções IV e V do Termo de
Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial n°01/2019), nos termos da tabela
abaixo:

Provisão para horas extras (mensal) R$ 3.096,33
Provisão para demanda extraordinária de pessoal (mensal) R$ 3.096,33
Provisão anual (horas extras + demanda extraordinária) R$ 74.311,92
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12.20 preço dos serviços contratados é o exposto na tabela abaixo:

4

Posto de Serviço Quantidade de
Vigilantes

Valor mensal

1 Posto de Vigilância — 8 horas/dia, das 8h As 12h e das
14h is 18h, de segunda a sexta-feira.

3 R$ 14.862,99

II Posto de Vigilância— 8 horas/dia, das 11:30 is 20h, de
segunda a sexta-feira.

3 R$ 14.862,99

III Vigilância— 12 horas diurnas, das 8 is 20h, de segunda
a domingo, em turnos de I 2x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$ 9.669,70

IV Vigilância — 12 horas noturnas, das 20h is 8h, de
segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas.

2 (em
revezamento)

R$10.444,32

Valor mensal dos serviços R$ 49.840,00
Valor anual dos serviços R$ 598.080,00

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

13 0 prazo para pagamento set-6. de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

13.10 recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato.

13.2Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a
Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a
prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s)
extraordindrio(s), conforme cada situação.

13.30 recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias fiteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5° (quinto)
dia fail do mês subsequente ao faturado.

13.4A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota
Fiscal/Fatura.

14 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor
devido sera atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido
realizado até a data do efetivo pagamento, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo
— IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.

15 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
15.1Cópia da folha de pagamento
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15.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
15.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
15.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
15.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
15.6Certidão negativa de débitos INSS (CND).
15.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
15.8Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social

(GFIP).
15.9Copia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
15.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
15.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
15.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários

e Imobiliários).
15.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440/11.

16 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 15.3, 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 acima.

16.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês' do serviço faturado.

16.20s documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.

16.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão
conferidos mensalmente.

17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para o recebimento definitivo após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante deposito
em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

18.1Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.

20 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
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21 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.

22 Nenhum pagamento sera.. efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, podendo a Contratante deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas
após procedimento administrativo que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa e
contraditório.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

23 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços com o disposto no Contrato.

23.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Camara Municipal de
Londrina. devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente
Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Ilipólito, matricula n°. 08613, lotada no
Departamento de Administração Predial.

24 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas. sem prejuízo do previsto no Capitulo IV — Da
Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa n°. 11/2013, as seguintes
atribuições:

24.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços.

24.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
24.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária a execução dos serviços.
24.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores.

24.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
24.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do
Contrato para as providências cabíveis.

25 0 fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto a Contratada.
25.10 fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em

que não haja prazo especifico fixado neste Termo de Referência.
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26 A Gestão do Contrato caberá ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio, que
receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento
administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

27 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante a conferência dos encargos e
tributos incidentes na prestação do serviço, bem como a realização das retenções
devidas.

28 A fiscalização de que trata este capitulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta. não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

29 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do
presente Edital ficara sujeita as penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem como as
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e
ampla defesa.

30 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7° da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita as
seguintes sanções:

30.1 Advertência.
30.2 Multa.
30.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
30.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em

geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

31 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.

32 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
32.1 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da

Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua
aplicação as seguintes:
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32.1.1 Atraso injustificado no inicio da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso
injustificado no inicio da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o
máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de
rescisão do contrato.

32.1.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-
alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdencidrios: multa de
0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20
(vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do
contrato.

32.1.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos
definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua
aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato),
sem prejuízo de rescisão do contrato.

32.1 .4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no
posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura
do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na
reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de
vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão
do contrato.

32.1.5Atraso injustificado no envio dos vigilantes requisitados em virtude de
demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
fatura do mês da ocorrência, contadas a cada I (uma) hora de atraso injustificado
no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o Maximo de 3 (três) horas
de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três)
horas seja ultrapassado, a ocorrência sera considerada como recusa de
encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.

32.1.6 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual
devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês
da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o
máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de
rescisão do contrato.

32.1.7 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por
for-0 do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por
dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor
mensal do contrato).

32.2Se a empresa não assinar o contrato, sell aplicada multa compensatória
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa
penalizada.

32.3Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda
extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15%
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(quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
32.4A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das

outras penalidades previstas.

33 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente sera executado pela garantia da
execução do contrato.

33.1Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

34 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar corn o
Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas e das demais com inações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002:

34.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato. deixar de entregar ou apresentar documentação faisa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a
proposta.

34.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inid6neo ou cometer fraude fiscal.

35 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa.

35.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.

35.2Nos casos em que for aplicável a declaração de inidoneidade, o prazo para a
apresentação de defesa da Contratada sera'. de 10 (dez) dias úteis, contados da
abertura de vista dos autos.

35.3A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de
veracidade dos fatos imputados pela Administração.

36 0 procedimento para a aplicação de penal idade será instruido pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira:

36.10 Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências.

36.20 Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
36.3Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório A Presidência da Camara

Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que
medida.

36.4Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação
escrita A empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando
ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.
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37 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

37.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

38 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

39 A importância relativa ao valor da multa sera corrigida pelo Índice Nacional de Pregos
ao Consumidor (INPC), ou outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) — com aplicação da regra "pro-rata
die" para períodos fracionados.

CLAUSULA NONA — DAS ALTERAÇOES CONTRATUAIS

40 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

41 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

42 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLAUSULA DEZ — DA RESCISÃO CONTRATUAL

43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

44 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

45 Em caso de rescisão deste contrato sera obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLAUSULA ONZE — DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO

46 0 valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso
salarial dos funcionários da contratada, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo,
acordo ou convenção coletiva de trabalho, e na hipótese de alteração da legislação
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trabalhista, na exata medida da repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados
direta ou indiretamente pela ocorrência do fato ou ato novo.

46.1 A solicitação deverá ser imediata e acompanhada de cálculos e documentação
comprobatória, inclusive de aumento salarial concedido à categoria profissional, não
incidindo correção monetária na demora da solicitação.

46.2As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a
vigência do contrato serão objeto de preclusão corn a assinatura da prorrogação
contratual ou com o encerramento do contrato.

47 0 preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do inicio
da vigência contratual, corn base na variação do [PC-FIPE, ou outro índice que venha a
substitui-lo, conforme as disposições previstas na Lei n° 9069/1995, devendo ser
solicitado por pedido escrito pela Contratada acompanhado de planilhas de cálculos e
documentação comprobatória e somente será devido a partir da protocolização do
pedido, não sendo aplicado retroativamente.

48 A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo
de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos, interrompendo-se este prazo se a Contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação
dos custos.

48.IA Contratante deverá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada
pela Contratada.

49 0 interregno mínimo de I (um) ano para a primeira repactuaçâo sell contado a partir:
49.1 Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento

convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço: ou

49.2Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente,
vigente A época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for
decorrente da mão de obra e estiver vinculada As datas-base destes instrumentos.

50 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento. a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da
Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

51 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar proiridências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina- PR
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CLAUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

5/ Constituem documentos anexos a este instrumento:

12

52.10 Edital do Pregão Presencial n° 01/2019 e os anexos que o compõem —
principalmente o Termo de Referência (Anexo I do Edital);

52.2A proposta final da Contratada e a sua respectiva planilha de custos e formação de
preços.

53 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002.
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLAUSULA QUATORZE — DA PUBLICAÇÃO

54 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia (Ail do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUINZE — DO FORO

55 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um só efeito.

6 j
Ailtoh 'a Silva Nantes

Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, 29 de março de 2019.

Gisele rt dõ 's Santos
Gerente A mjiitrativo

SEGPLUS - SISTEMAS DE
SEGURANÇA EIRELI

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Cenuo Cívico Bento Munhoz da Rocha NCIO
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Esclarecemos que a servidora relacionada neste Edital, com pedidos deferidos, será posicionada na referência imediatamente superior das 
respectivas tabelas salariais por meio de Decreto, que será oportunamente publicado o Jornal Oficial do Município. 
 
Esclarecemos, por fim, que à servidora relacionada neste Edital fica divulgado o respectivo valor de banco de pontuação, resultante do processo de 
promoção por Conhecimento, previsto no Art. 16 do Decreto n° 1.025 de 16.07.2019, publicado no Jornal Oficial n° 3.666 de 30.11.2018. 
 
Londrina, 01 de abril de 2019. Bruno Ubiratan - Diretor Presidente, Lilian Lucy dos Santos - Diretora ADM/Financeira 

 
COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA 

RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 – COHAB-LD 
 
A COHAB-LD, em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, torna público o resultado da licitação modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento e prestação de serviços, 
administração, gerenciamento e fornecimento de Cartões Magnéticos/Eletrônicos – Vale Compras, com chip de segurança, para funcionários da 
Companhia de Habitação de Londrina -  COHAB-LD, nos seguintes termos: 
 
1) Empresa classificada e vencedora da Licitação: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.604.122/0001-97, com a 
proposta a seguir discriminada: 
 

Empresa: Colocação Taxa de Administração (%) 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1ª. Colocada 0,00 (zero) % 

 
A Sra. Pregoeira, ao final assinado, ADJUDICOU o objeto da presente licitação para a empresa acima citada e encaminhará o processo completo 
do certame em pauta, para superior apreciação e HOMOLOGAÇÃO pela autoridade competente da COHAB-LD, para posterior publicação do 
Contrato Administrativo. 
 
Londrina, 01 de abril de 2019. Daniela Baltazar Dias Rossafa - Pregoeira 

 
CÂMARA 

JORNAL DO LEGISLATIVO 
ATOS LEGISLATIVOS 

EXTRATOS 
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Espécie: Contrato Administrativo nº. 16/2019 decorrente do Pregão Presencial nº. 01/2019. 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 
Contratada: SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI 
CNPJ: 11.933.418/0001-78 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de vigilância patrimonial desarmada para a Câmara Municipal de 
Londrina. 
Valor total anual: R$ 672.391,92 (Seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos).  
Vigência: 12 meses, a contar de 02 de abril de 2019. 
Data da Assinatura: 29 de março de 2019. 
 
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Espécie: Contrato Administrativo nº. 13/2019 – Pregão Presencial nº. 04/2019. 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 
Contratada: ARLUSION AR CONDICIONADO LTDA ME 
CNPJ: 07.552.950/0001-78 
Objeto: Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada na prestação dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva, 
com substituição de peças, dos aparelhos de ar condicionado do prédio da Câmara Municipal de Londrina. 
Valor total: R$ 27.240,00 (vinte e sete mil duzentos e quarenta reais).  
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua publicação. 
Data da Assinatura: 01 de Abril de 2019. 

 
RESULTADO 

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 62/2018 
OBJETO: Contratação do serviço de vigilância patrimonial desarmada 
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O Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria nº. 108/2016, instaurou a sessão na data fixada pelo Edital. Foram credenciados nove 
empresas. Realizada a etapa de lances e ordenada as propostas, as três primeiras colocadas foram desclassificadas ou inabilitadas, até que 
finalmente foi habilitada e declarada vencedora a quarta colocada, empresa Segplus Sistemas de Segurança EIRELI, pelo valor mensal de R$ 
49.840,00. 
As empresas interessadas interpuseram recursos administrativos, que foram julgados improcedentes pela Presidência da CML, mantendo as 
decisões do Pregoeiro, adjudicando o objeto de certame à empresa mencionada. O processo foi homologado pelo Presidente da CML. Informa-se 
que a íntegra dos autos está disponível para consulta.  
Londrina, 1º de abril de 2019. Pregoeiro – Luiz Fernando Moraes Marendaz. 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2018.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA. 
 
Homologo o resultado da licitação em epígrafe, de acordo com o exposto no relatório do pregoeiro e o registrado nas atas das sessões públicas, 
bem como na decisão dos recursos administrativos, que culminaram na adjudicação do objeto da presente licitação à empresa SEGPLUS 
SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 11.933.418/0001-78, pelo valor total de R$ 598.080,00 (Quinhentos e noventa e oito mil 
e oitenta reais), conforme tabela abaixo: 
 

Posto de Serviço Quantidade de 
Vigilantes Valor mensal 

I Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. 3 R$ 14.862,99 

II Posto de Vigilância – 8 horas/dia, das 11:30 às 20h, de segunda a sexta-feira. 3 R$ 14.862,99 

III Vigilância – 12 horas diurnas, das 8 às 20h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 horas. 2 (em revezamento) R$ 9.669,70 

IV Vigilância – 12 horas noturnas, das 20h às 8h, de segunda a domingo, em turnos de 12x36 
horas. 2 (em revezamento) R$10.444,32 

Valor mensal R$ 49.840,00 

Valor anual R$ 598.080,00 
 
Londrina, 29 de março de 2019. Ailton da Silva Nantes – Presidente 
 
 
 

ERRATA 
 
No relatório do Pregão Presencial PG/SMGP-0057/2019, onde se lê: 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.  PG/SMGP-0057/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  PAL/SMGP-0067/2019 
 
LEIA-SE: 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.  PG/SMGP-0057/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  PAL/SMGP-0063/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita 

Prefeito do Município – Marcelo Belinati Martins      Secretário de Governo – Juarez Paulo Tridapalli 

Jornalista Responsável – Carla Sehn     Editoração – Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina 

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4602 

Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br 

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br 
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NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA  - CENTRO CÍVICO 145 - JARDIM NOVA LONDRES

LONDRINA PR86.015-903

78.316.064/0001-93

DADOS DO SEGURADO

NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:

80.045-375

11.933.418/0001-78SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANÇA - EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, Nº 2898 - ALTO DA RUA XV

CURITIBA PR

DADOS DO TOMADOR

DADOS DO CORRETOR

CPF OU CNPJ:NOME: SUSEP:100638935FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 10.864.690/0001-80

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 33.619,57  -  Trinta e Três Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Sete Centavos

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

MODALIDADE:

OBJETO DA GARANTIA
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações 

previstas no Contrato nº 16/2019 - Edital nº 01/2019 - Processo nº 62/2018, cujo objeto é: Vigilância Patrimonial desarmada nas dependências da Câmara Municipal de Londrina 

(PR).

COBERTURAS CONTRATADAS
COBERTURA IMPORTÂNCIA SEGURADA PRÊMIO LÍQUIDO INICIO DE VIGÊNCIA FIM DE VIGÊNCIA

Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços R$ 33.619,57 R$ 157,50 02/04/2019 30/06/2020

Ações Trabalhistas e Previdenciarias R$ 33.619,57 R$ 157,50 02/04/2019 30/06/2020

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

VencimentoParcela Valor

 1 R$ 315,00 13/04/2019

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Total

IOF

Custo de Apólice

Adicional de Fracionamento

Prêmio Líquido R$

R$

R$

R$

R$

 315,00

 0,00

 0,00

 0,00

 315,00

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que 

instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante 

E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade 

jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 

aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações 

eletrônicas seguras.

Belo Horizonte, 03/04/2019  07:19:00

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica 

deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/autenticidade. No site, 

informe o Nº da Apólice: 0306920199907750276372000 e o Controle Interno:  

00AA260437940713. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá 

também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 

030692019009900750276372000000.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar 

aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O 

Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) 

Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento 

ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita). 

CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av. Raja Gabaglia, 1143/19º andar - CEP 30.380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - Fone : (31) 2121-7777
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CONDIÇÕES GERAIS

SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 

perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo 

com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razão de 

participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I. processos administrativos;

II. processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como 

multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos 

em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de 

Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e /ou coberturas 

de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e /ou 

cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições 

Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 

estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice 

de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das 

obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 

segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e 

que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não 

a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado 

nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o 

posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a 

serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento 

CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av. Raja Gabaglia, 1143/19º andar - CEP 30.380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - Fone : (31) 2121-7777
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das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO: 

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta 

assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita 

deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a 

proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da 

proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para 

alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 

complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas 

uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá 

ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os 

fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco , 

ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a 

correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao 

proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido , 

caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo , 

o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, 

comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente 

inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 

aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA: 

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá 

acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação 

do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja 

o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de 

vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não 

houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
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5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a 

seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor 

adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando 

houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas , 

com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas 

coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia 

útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou 

seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do 

respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um 

contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas 

as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma , 

estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva 

modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice 

acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação 

da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o 

respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada 

modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser 

apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação 

e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o 

prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao 

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que 

embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZACÃO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite 

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade , 

sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela 

inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá 
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ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento 

solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) 

dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem 

completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da 

apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil 

subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de 

créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e /ou da multa objeto 

da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos 

saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga -se a devolver a seguradora 

qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES: 

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos 

termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação , 

acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de 

indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia 

posterior ao término do prazo fixado

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Indice de Preços ao 

Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a 

substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes 

da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva 

liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado 

para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 

de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito 

independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais 

valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a 

seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros 

cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os 

direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses:

I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 

responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido 

acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
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IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, 

pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de 

seguro;

VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má- fé 

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do 

tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto 

deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma 

proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto 

deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes 

eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. 

destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado 

mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da 

apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da 

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrario nas 

Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia 

somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no 

parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses 

previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL: 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado 

ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio 

recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no 

máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:
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Relação a ser aplicada                                                       Relação a ser aplicada

sobre a vigência original          % do prêmio                       sobre a vigência original           % do prêmio

para obtenção do prazo                                                       para obtenção do prazo

em dias                                                                                em dias

15/365                                    13                     195/365                                  73

30/365                                     20                     210/365                                  75

45/365                                     27                     225/365                                  78

60/365                                    30                     240/365                                  80

75/365                                    37                     255/365                                  83

90/365                                     40                      270/365                                  85

105/365                                   46                     285/365                                  88

120/365                                   50                     300/365                                  90

135/365                                    56                     315/365                                  93

150/365                                   60                     330/365                                  95

165/365                                   66                     345/365                                  98

180/365                                   70                     365/365                                  100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado 

percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser 

resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de 

arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência 

expressa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se 

comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo 

Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n°9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO: 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim 

neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou 

recomendação à sua comercialização.
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19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou 

endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br <http://www.susep.gov.br>.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br 

<http://www.susep.gov.br>, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. 

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território 

nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice , 

pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato 

principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 

indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93. 

                        1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura 

Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. DEFINIÇÕES:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 

8.666/93 e do art. 2° da Lei no 8.987/95:

I - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a 

execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer 

prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGÊNCIA:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras :

I - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de 

obras, serviços e/ou compras;

II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão 

precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até 

noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na 

manutenção da garantia.

4. EXPECTATIVA. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar 

possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, 

indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da 

inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de 

comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
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4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 

comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que 

comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do 

Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 

documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a)Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações 

assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo 

segurado e pelo tomador;

b)Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;

c)Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, 

inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do 

tomador;

d)Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores 

retidos;

e)Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos 

sofridos;

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do 

Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no 

item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 

cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de 

regulação;

5. RATIFICAÇÃO: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido 

alteradas pela presente Condição Especial.
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Texto Cobertura

Ações Trabalhistas e Previdenciarias

1. OBJETO: 

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, ate o limite 

máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações 

de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal , 

nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja condenado 

subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória 

transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses 

de acordo entre as partes com previa anuência da seguradora e conseqüente homologação do Poder 

Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente 

relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, 

oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice . 

Conseqüentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência da apólice e 

que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. DEFINIÇÕES: 

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja 

oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.

2.2. Limite Maximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará 

perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis n° 8.212/91 e todas 

as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o 

recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e 

percentuais.

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do 

pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como 

de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a 

legislação em vigor.

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são 

exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços , 

aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o 

cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação 

processual e conste do titulo executivo judicial.

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO: 

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para 

apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de 

natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar a 

seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) 

documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o 

segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça 

do Trabalho.

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, 

mediante comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o 
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pagamento dos valores constantes na condenação do segurado.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 

documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a)comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura 

Adicional;

b)certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores 

homologados;

c)acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.

d)guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

e)guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços 

contratados;

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o 

réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência da apólice.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada 

durante o prazo prescricional, nos termos o art. 7°, inciso XXIX da Constituição da República, no que se 

refere ao Direito do Trabalho.

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do 

Sinistro;

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos 

citados no item 3.2.1., a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o 

relatório final de regulação de sinistro.

4. ACORDOS:

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar 

acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de 

cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser 

acordado.

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua 

análise da situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do 

recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou 

ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente 

comunicada pelo segurado em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias 

poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2..

5. INDENIZAÇÃO:

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, 

por meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

6. PERDA DE DIREITO: 

Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado 

perderá o direito a indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta 

Cobertura Adicional.

II - quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de 

recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do 

Trabalho ou confessar.
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III - se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for 

homologado pelo Poder Judiciário.

IV - nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral 

e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e /ou do 

segurado e indenizações por acidente de trabalho.

7. RATIFICAÇÃO: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido 

alteradas pela presente Condição Especial.
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CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões 

e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e /ou fatos violadores de 

normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, 

controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, 

funcionários e/ou prepostos.
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RESULTADO DA APÓLICE/ENDOSSO - N°: 030692019009900750276372000000

Tipo de Registro: 1

Código do Ramo: 0775

Tipo de Movimento: 0001 - Emissão de apólice

Referência da Emissão: 2 - Emissões com Outras Referências

Tipo de Segurado: 1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Segurado: 78.316.064/0001-93

Tipo Tomador: 1 - Pessoa Jurídica

CNPJ/CPF Tomador: 11.933.418/0001-78

Razão Social do Segurado: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Data do Envio: 04/04/2019

Data da Emissão: 03/04/2019

Data de Início da Vigência: 02/04/2019

Data de Fim de Vigência: 30/06/2020

Código da Moeda: 790

Prêmio Emitido(Moeda): 315,00

Prêmio Emitido(R$): 315,00

Adicional de Fracionamento: 0,00

Custo de Apólice: 0,00

IOF: 0,00

N° de Registro do Produto: 15414.900138/2014-20

Voltar

Sistema de Registro de Apólices do Seguro Garantia - Consulta de Apólice https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/resultpesq.asp

1 de 1 04/04/2019 19:19
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

CI n. 181/2019 – DSP.
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Administração Predial 
Assunto: Informa da finalização do processo para a contratação do serviço de vigilância
patrimonial

Londrina, 04 de abril de 2019.

Prezada,

Conforme já se sabe, o Pregão presencial 01/2019 culminou na contratação

da  empresa  SEGPLUS  SISTEMAS  DE  SEGURANÇA EIRELI  por  meio  do  Contrato

Administrativo nº 16/2019.

Diante disso, venho informar que o extrato do contrato já foi publicado no

Jornal Oficial do Município e que o referido Contrato e o Termo de Referência do certame

foram encaminhados ao Departamento de Administração Predial via e-mail.

Ademais, informo que a garantia contratual foi prestada e que a autenticidade

da apólice foi verificada.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Luiz Fernando Moraes Marendaz 
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Íntegra gerada em 11/4/2019 às 19:13(Seq.:5.9,luizfernando)  pag. 1692 de 1732



FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.121.972/0001-22

Rua Guilherme Kantor, n° 311 — sala 1 — Centro
Sao Mateus do Sul — Pr CEP: 83.900-000 Tel: (42)3532-5844
e-mail: licitacao@flamacs.com.br e engenhariaaflamacs.com.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR AILTON DA SILVA NANTES VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE LONDRINA — ESTADO DO PARANÁ

A/C

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro

LUIZ FERNANDO MORAES MARENDAZ

Ref.: Edital de Pregão Presencial n2 01/2019

Ato Administrativo de inabilitação em Licitação

FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n2 03.121.972/0001-72, com sede na Rua

Guilherme Kantor, 311, Centro, em São Mateus do Sul, PR, representada neste ato por seu

sócio gerente Nacho Maltauro Flaresso, portador da Cédula de Identidade RG n2 4.590.050-9

e, inscrito no CPF n2 850.410.419-20, vem, tempestivamente, vem, com fulcro no art. 18, inc.

XVIII da Lei 10520/2002, art. 72, inc. Ill do Decreto 3555/2000, na alínea "a", do inciso I, do art.

109, da Lei n2 8666 / 93, bem como no art. 52, XXXIV, "a", LIV e LV da Constituição da

República de 1988 e demais dispositivos pertinentes a matéria, 5 presença de Vossa

Excelência, a fim de apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão do !lustre Pregoeiro que inabilitou a empresa

Recorrente a participar do procedimento licitatório do edital supra mencionado,

demonstrando o motivo de seu inconformismo pelas razões e fatos a seguir articulados:

resumida:

1. DA DECISÃO IMPUGNADA

A Douta Comissão Permanente exarou em sua ata, de forma

"[...] As propostas das empresas participantes foram vistadas

por todos os representantes presentes.

Página 1 de 9
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desclassificou a empresa Flama Construções e Serviços LTDA,

com fundamento nos itens 22 e 23 do Edital, visto que

contrariou o item 1.1 do Termo de Referência, apresentando

proposta com base em Convenção Coletiva de Trabalho

diversa daquela prevista no Termo de Referência.[...]"

Conforme percebe-se, o douto Pregoeiro julgou pela inabilitação da

referida empresa a fim de participar do Pregão Presencial n9 01/2019, em clara inobservância

legislativa pois, a empresa recorrente estava apta a participar da licitação em questão

conforme será demonstrado a seguir.

1.1 DA TEMPESTIVIDADE

Haja vista a sessão ter ocorrido em 15 de janeiro de 2019, o prazo começa a

contar no próximo dia (Ail e tem seu fim ao final do 32 (terceiro) dia útil, desta forma, o

presente recurso é absolutamente tempestivo face o envio nos termos do subitem 55 e 58 do

Edital.

Assim, requer o devido processamento, nos termos do art. 18, inc. XVIII da
Lei 10520/2002, art. 72, inc. Ill do Decreto 3555/2000, na alínea "a", do inciso I, do art. 109, da
Lei n2 8666 / 93, bem como no art. 52, XXXIV, "a", LIV e LV da Constituição da República de
1988, viabilizando a este Ente a contratação mais vantajosa em caso do pregoeiro rever sua
decisão. Ou, o envio à autoridade superior competente a fim de sanar tal equivoco e
igualmente propiciar a melhor contratação.

2. DOS FATOS

A ora recorrente, em estrita observância ao presente edital, elaborou a

planilha de custos e composição de pregos indicando a Convenção Coletiva da SIEMACO

(anexamos), a qual abrange a Comarca de Londrina, regulamentando os direitos do cargo de

vigia, nos termos do edital na Seção VI:

"SEÇÃO VI — DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS

PROPOSTAS [...]

Página 2 de 9
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iikuçoacrox.
R sefiv1936worry Fts,too

sowf r .00041 :t)cp 

15 A proposta comercial constante do Envelope n2. 1 deverá

ser redigida em papel com identificação da empresa (timbre,

carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em lingua

portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem

entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em

todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e

devem apresentar:

15.1 As características do objeto de forma clara e precisa e

todas as informações necessárias para verificação da

adequação da cotação com o objeto do certame, observadas

as especificações constantes do Termo de Referência. [...]

16 Deverão acompanhar a proposta de pregos da licitante os

seguintes documentos:

16.1 Planilha de custos e formação de pregos, que sera

disponibilizada para download, onde conste necessariamente o

custo unitário de mão de obra (valor unitário homem/ mês),

fundamental para a revisão do prego, estimativa de custo e

outros detalhes que forem necessários à prestação do serviço,

levando-se em conta o período mensal.

16.1.1 A planilha a ser utilizada é a do Anexo VI deste Edital

estará disponível no endereço eletrônico ou no endereço

http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml no campo

próprio do Pregão Presencial n2 01/2019, e corresponde

Planilha constante da Instrução Normativa n2 05/2017, sendo

de total responsabilidade da empresa o seu preenchimento.

16.1.2 No Anexo VII deste Edital constam orientações gerais

para o auxilio no preenchimento da Planilha de Custos e

Formação de Pregos e apresentação da proposta.

16.1.3 As licitantes poderão incluir nas planilhas de custos e

formação de pregos novos itens que sejam essenciais à

demonstração do prego proposto, bem como deverão incluir
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itens obrigatórios pela Convenção Coletiva de Trabalho ou pela

legislação que eventualmente não constem no modelo

disponibilizado para download. [...]

16.4 A INDICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVAS (sic) QUE

EMBASARAM A PROPOSTA." (g.n.)

Data vênia ao respeitável trabalho do Pregoeiro, percebe-se o

equivoco na decisão pela inabilitação desta empresa ora recorrente ao analisar o texto do

edital donde requer a indicação da convenção, ou seja, não menciona a obrigatoriedade em

utilizar uma determinada CCT.

Ainda, o próprio Termo de Referência, no item 1.1 preconiza que a

indicação da CCT dos Empregados de Empresas de Vigilância é uma referência, ou seja, uma

sugestão para a composição e não uma determinação compulsória:

[...]"1.1 Para garantir a isonomia entre os participantes, fica

estabelecido, como referência salarial para a elaboração das

propostas de preços e composição da planilha de custos e

formação de pregos a Convenção Coletiva do Sindicato dos

Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância, Serviços

Orgânicos de Segurança e Similares de Londrina e Região,

registrada no Ministério do Trabalho e Emprego — MIE sob o

n° PR000491/2018 (Processo n°. 46212.002787/2018-97).[...]"

(g.n.)

0 Termo de Referência não apresenta a obrigatoriedade do uso da

Convenção Coletiva do Sindicato dos empregados em empresa de segurança a fim de compor

a proposta de preços, e sim induz a uma alusão.

Corroboramos o entendimento aclarando o significado da palavra

conforme o Dicionário Online de Português:

Significado de Referência
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Referência é sinônimo de: alusão, menção, citação

Substantivo feminino, ação ou efeito de referir, de contar,

narrar por palavras. 0 que se pretende referir; aquilo que se

conta ou se relata. Menção rápida de; ato de mencionar;

alusão. Relação entre certas coisas: esta atitude não tem

referência com suas ideias. Aquilo que se utiliza como modelo:

o médico é referência em sua área.

Os demais anexos do edital igualmente não determinam a

obrigatoriedade no uso da convenção coletiva das empresas de vigilância, a citar os anexos VI

— modelo de planilhas e anexo VII — orientações gerais sobre o preenchimento das planilhas.

Desta forma, pela análise do termo de referência, do edital e de

todos os anexos em comento, verifica-se a possibilidade das empresas em utilizar-se de outras

convenções coletivas, desde que atendam ao objeto do contrato. Frisa-se a convenção

utilizada pela ora Recorrente atende plenamente aos requisitos do Edital, tanto que

demonstra pelo seu atestado de capacidade técnica o cumprimento de contrato com objeto

idêntico e uso da mesma convenção coletiva, a citar SIEMACO.

Verifica-se assim o equivoco do Pregoeiro ao inabilitar a presente

recorrente, vez que houve o completo atendimento as exigências editalicias.

Modo qual desarrazoadas as alegações do Pregoeiro ao inabilitar a

empresa Flama Construções e Serviços, ora recorrente, e assim apresenta o recurso

administrativo com a finalidade de modificação do entendimento e assim habilitar a

recorrente a continuar no certame.

3. DO DIREITO

A Lei Geral de Licitações, n2 8.666/1993 foi criada para possibilitar

aos órgãos da Administração Pública adquirir os melhores produtos e serviços pelo menor

prego, com exceção a modalidade de leilão. E para tal finalidade são impostos Princípios

Constitucionais e Administrativos para garantir o cumprimento dos Procedimentos Licitatórios.

Conforme percebe-se pelo artigo 32 a licitação destina-se a garantir a

observância do Principio Constitucional da Isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
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para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional e sustentável e sera

processada e julgada em estrita conformidade com os Princípios básicos da Legalidade, da

Impessoalidade, da Moralidade, da igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da

Vinculaçáo ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

Entretanto a decisão pela inabilitação da recorrente não observou

tais Princípios, vez que tal ato restringe a concorrência entre os participantes inviabilizando

uma pluralidade de propostas e assim almejar uma melhor contratação para este Município.

Igualmente, os motivos pelos quais se funda a inabilitação ora

recorrida também fere os Princípios dispostos no art. 32, art. 40 e no art. 41 da LGL, vez que

cediço o entendimento de que o Edital faz lei entre as partes, visando dar integral

cumprimento ao Principio da Segurança Jurídica e da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

3.1 DA VEDAÇÃO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO

A exigência de critério de fixação de prego mínimo encontra expressa 

vedação no art. 40, inciso X da LGL: 

Art. 40 [...]

X — o critério de aceitabilidade dos preços unitários e global,

conforme o caso, permitida a fixação de pregos máximos e

vedados a fixação de pregos mínimos, critérios estatísticos ou

faixas de variação em relação a pregos de referência,

ressalvado o disposto nos parágrafos 12 e 22 do art. 48;

Entende ainda o Egrégio Tribunal de Contas que a referida exigência

é ilegal ante expressa vedação legislativa, bem como limita o universo de competidores:

Ementa: Principio da seleção da proposta mais vantajosa,

Principio da legalidade, Limite minim, Competitividade,

Salário, Terceirização, Vedação

Enunciado. É indevida a fixação da remuneração minima a ser

paga e os benefícios a serem concedidos pelos licitantes aos
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profissionais que vierem a prestar serviços em decorrência de

eventual contratação, a fim de evitar a fixação de pregos

mínimos vedada pelo art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, bem

assim atender aos princípios da legalidade, da competitividade

e da obtenção da proposta mais vantajosa para a

Administração. (Acórdão 1094/2004 — Plenário. Data da

sessão: 04/08/2004. Relator: AUGUSTO SHERMAN)

Ementa: Vedação, Piso salarial

Enunciado. Em regra, é vedada a fixação de piso salarial

mínimo para as contratações de serviços, admitindo-se a

flexibilização de tal vedação em situações especificas.

(Acórdão: 2799/2017 - Primeira Câmara. Data da sessão:

09/05/2017. Relator: BRUNO DANTAS.)

Enunciado. Preço máximo não se confunde com valor orçado

ou de referência. (Acórdão: 392/2011 — Plenário.  Data da

sessão: 16/02/2011. Relator: JOSÉ JORGE)

A empresa ora recorrente SEM OFERTAR UM ÚNICO LANCE, teve a

melhor proposta, conforme resta descrito na própria Ata da Sessão, desta forma, a inabilitação

da empresa Flama, além de ilegal ainda representa um prejuízo ao erário público!

Portanto, uma vez evidenciado que foi utilizado convenção coletiva a

qual atenda o objeto licitado para fins de composição da planilha de preços e custos, a

Administração Pública não pode inabilitar a empresa sob qualquer alegação, ciente de que

esse ato é ilegal e passível de anulação ante a evidente violação a legislação pátria.

Portanto na Letra da lei a Administração Pública não poderia exigir

uma convenção em especifico, posto que seu edital, termo de referência e anexos não

previram de forma compulsória a escolha da convenção indicada; tal inabilitação incorre em

nulidade do Processo Administrativo, nos termos demonstrados pela Jurisprudência do TCU

supra descritas.
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3.2 DA VANTAJOSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante de todo o exposto, percebe-se que a habilitação da ora

Recorrente e, face ter o menor prego, a sua contratação representa o melhor interesse deste

Ente Público.

Pois, a habilitação vai de encontro com o Principio da Vantajosidade

intento dos Estes Públicos e, nos termos da doutrina de Margal Justen Filho:

"0 principio da vantajosidade representa a busca, pela

Administração Pública, através da análise das propostas

apresentadas nos procedimentos licitatórios, da obtenção da

melhor relação custo-beneficio nas suas contratações"

(Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos,

2012, p. 61).

Conclui-se assim que a inabilitação da empresa recorrente Flama, é ilegal face a

expressa violação dos arts. 32, 40, inc. X e art. 41, todos da Lei Geral de Licitações n2

8.666/1993, bem como destoante da jurisprudência pacifica do Tribunal de Contas da União

4. DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, reitera-se que face a empresa recorrente não poder ter

participado do certame, a Administração não pode obter a seleção da proposta mais

vantajosa, e que, conforme demonstrado, a empresa recorrente detém a habilitação

necessária a fim de permanecer no processo licitatório, ante o cumprimento das normas

editalicias e da legislação pátria.

Na esteira do exposto, requer-se:

4.1 Que este recurso seja conhecido e processado para fins que:

4.1.1) Seja concedido o efeito suspensivo ao recurso;

4.1.2) Digne-se o Ilustríssimo Pregoeiro em reconsiderar sua decisão pela

inabilitação desta ora Recorrente, ou em caso pela manutenção da decisão, o envio

Autoridade Superior Competente e assim;
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4.2) Digne-se Vossa Excelência em conhecer das razões do presente RECURSO

ADMINISTRATIVO, em conformidade com o §49, do artigo 109 da Lei n2 8.666/1993,

observando-se ainda o disposto no § 39 do mesmo artigo;

4.3) Dê-se integral PROVIMENTO ao presente recurso culminando assim com a

anulação da decisão do Pregoeiro e;

4.3.1) Declarando-se esta Recorrente habilitada para prosseguir no pleito, como

medida da mais transparente Justiça!

4.3.2) Bem como ante \a -denionsti-ação de tbtáf-- cumprimento do edital e da

legislação pátria ante a compatibilidade da eleição a Convenção Coletiva, requer que Vossa

Excelência, anule os atos administrativos eivados de vícios e;

4.3.3) Face o provimento do recurso com a consequente habilitação desta empresa,

retorne o presente processo licitatório ao julgamento das propostas, vez que a presente

empresa, ora Recorrente é a que melhor atende a Administração Pública ante o prego e a

qualidade.

Nestes termos,

Sempre respeitosamente

Aguarda Deferimento.

S'do Mateus do Sul, 18 de janeiro de 2019.

FLAMA CONSTRUÇÕES E SER LTDA
Nádio Maltauro Flaress
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.121.972/0001-22

NIRE: 41204100074
DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL

Nadio Maltauro Flaresso, brasileiro, natural de Irati/PR, separado judicialmente,

nascido em 10 de Maio de 1971, empresário, inscrito no CPF sob no 850.410.419-

20, Identidade sob n° 4.590.050-9 emitida pela SSP/PR, residente e domiciliado na

Rua Ledy Afonso Roderjan, no. 962, Vila Prohmann, Cidade de São Mateus do Sul,

Estado do Paraná, CEP 83.900-000;
Nadia Flaresso, brasileira, natural de União da Vitoria/Pr, nascida aos 21 de Julho

de 1988, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o n°. 051.920.299-61, Identidade

sob o n°. 9.734.031-5, emitida pela SSP/PR residente e domiciliada na Rua Ledy

Afonso Roderjan, 962, Vila Prohmann, Cidade de SAO Mateus do Sul, Estado

do Paraná, CEP 83.900-000;
(Micas Sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial

de FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°

03.121.972/0001-22, com sede e foro na Rua Guilherme Kantor, no. 311, sala 1,

Centro, Cidade de Sao Mateus do Sul, Estado do Paraná, CEP 83.900-000, com

Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o n° 41204100074

em 30/04/1999. Resolvem por esse instrumento particular, alterar o contrato social

e alterações posteriores, mediante cláusulas seguintes.

Cláusula 1a — ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL
A partir dessa alteração contratual o objeto social da empresa passa a ser:

1. Fornecimento de recursos humanos e de serviços de gestão de recursos humanos a

empresas clientes (CNAE 7830-2/00);
2. Construção de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de serviços, incluindo

reformas e manutenções (CNAE 4120-4/00);
3. Aluguel de Máquina e Equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

(CNAE 7732-2/01);
4. Aluguel de outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais sem operador;

(CNAE 7739-0/99);
5. Obras de Terraplenagem incluindo operações de escavação, transporte, depósito e

compactação de terras, necessárias a realização de uma obra;(CNAE 4313-4/00);

6. Serviços de preparação de terreno; (CNAE 4319-3/00);

7. Construção de rodovias e ferrovias, recuperação de auto-estradas, rodovias e outras

vias não urbanas para passagem de veiculas, pavimentação de auto-estradas,

rodovias e outras vias não urbanas, pontos, viadutos e túneis, inclusive em pistas de

aeroportos; (CNAE 4211-1/01);
8. Obras de urbanização ruas, praças, calçadas; (CNAE 4213-8/00);

9. Serviços de engenharia; (CNAE 7112-0/00);
10. Incorporação de Empreendimentos Imobiliários; (CNAE 4110-7/00);

11 Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e internacional; (CNAE 4930-2/02);

12.Transporte Rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal;

(CNAE 4929-9/01);
13. Transporte Escolar; (CNAE 4924-8/00);

JUflA COmERCIAL
I DO PANAMA 
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA

CNN: 03.121.972/0001-22
N1RE: 41204100074

DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL
14.Compra e venda de imóveis próprios; (CNAE 6810-2/01);
15.Aluguel de imóveis próprios; (CNAE 6810-2/02);
16.Limpeza de prédios e domicilios, (CNAE 8121-4/00);
17. Coleta de resíduos não perigosos, serviços de limpeza urbana; (CNAE 3811-4/00);
18.Atividades paisagisticas, serviços de poda e plantio de árvores em área urbana,

manutenção de jardins, parques e praças; (CNAE 8130-3/00);
19.Atividades de Limpeza, serviços de varrição, limpeza de ruas, meio-fios, caixas dágua

e piscinas; (CNAE 8129-0/00);
20.Atividades de vigilância e segurança privada desarmada; (CNAE 8011-1/01);
21.Serviços de apoio a edifícios, atividades de fornecimento de pessoal de apoio para

prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação
de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção,
disposição do lixo, serviços de recepção, portaria, copeiras, cozinheiras, e outros
serviços relacionados para dar apoio a administração e conservação das instalações
dos prédios. (CNAE 8111-7/00).

Cláusula 2' — ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade caberá aos sócios Nfidio Maltauro Flaresso e Nadia
Flaresso, acima qualificados, os quais responderão isoladamente pela sociedade, com
amplos poderes e atribuições, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização dos outros sócios.

Cláusula 38 SUCESSÃO

Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios precisarem retirar-se da sociedade,
por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade, a
sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará sua atividade normal com o sócio
remanescente, mediante alteração do contrato social, indicando o evento e registrando na
Junta Comercial.

Clausula 4— CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, que passa a ter

a seguinte redação:
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA
CNPJ: 03.121.972/0001-22

N1RE: 41204100074

Nadio Maltauro Flaresso, brasileiro, natural de Irati/PR, separado judicialmente, nascido em
10 de Maio de 1971, empresário, inscrito no CPF sob n° 850.410.419-20, Identidade sob n°
4.590.050-9 emitida pela SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Ledy Afonso Roderjan, n°.
962, Vila Prohmann, Cidade de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, CEP 83.900-000;

11.11.1.A.11.11
UNTA COMERCIAL

00 PAMP4A
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FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.121.972/0001-22

NIRE: 41204100074
DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL

Nadia Flaresso, brasileira, natural de União da Vitoria/Pr, nascida aos 21 de Julho de 1988,

solteira, empresária, inscrita no CPF sob o n°. 051.920.299-61, Identidade sob o no.

9.734.031-5, emitida pela SSP/PR residente e domiciliada na Rua Ledy Afonso Roderjan, n°.

962, Vila Prohmann, Cidade de Sao Mateus do Sul, Estado do Paraná, CEP 83.900-000,

Únicos Sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de FLAMA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 03.121.972/0001-22, com

sede e foro na Rua Guilherme Kantor, n°. 311, sala 1, Centro, Cidade de Sao Mateus do Sul,

Estado do Paraná, CEP 83.900-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do

Paraná sob o n° 41204100074 em 30/04/1999.

I RAZÃO SOCIAL
A sociedade girará sob o nome empresarial de FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LTDA.

H SEDE
A sociedade terá sua sede na Rua Guilherme Kantor, n°. 311, sala 1, Centro, Cidade de São

Mateus do Sul, Estado do Paraná, CEP 83.900-000

Ill — OBJETO SOCIAL
1. Fornecimento de recursos humanos e de serviços de gestão de recursos humanos a

empresas clientes (CNAE 7830-2/00);
2. Construção de edificios residenciais, comerciais, industriais e de serviços, incluindo

reformas e manutenções (CNAE 4120-4/00);
3. Aluguel de Máquina e Equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

(CNAE 7732-2/01);
4. Aluguel de outras Máquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais sem operador;

(CNAE 7739-0/99);
5. Obras de Terraplenagem incluindo operações de escavação, transporte, depósito e

compactação de terras, necessárias a realização de uma obra;(CNAE 4313-4/00);

6. Serviços de preparação de terreno; (CNAE 4319-3/00);

7. Construção de rodovias e ferrovias, recuperação de auto-estradas, rodovias e outras

vias não urbanas para passagem de veículos, pavimentação de auto-estradas,

rodovias e outras vias não urbanas, pontos, viadutos e túneis, inclusive em pistas de

aeroportos; (CNAE 4211-1/01);
8. Obras de urbanização ruas, pragas, calçadas; (CNAE 4213-8/00);

9. Serviços de engenharia; (CNAE 7112-0/00);
10.Incorporação de Empreendimentos Imobiliários; (CNAE 4110-7/00);

11 .Transporte Rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e internacional; (CNAE 4930-2/02);

12.Transporte Rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal;

(CNAE 4929-9/01);
13. Transporte Escolar; (CNAE 4924-8/00);
14.Compra e venda de imóveis próprios; (CNAE 6810-2/01);

15.Aluguel de imóveis próprios: (CNAE 6810-2/02);

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA
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CNN: 03.121.972/0001-22
NIRE: 41204100074

DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL
16. Limpeza de prédios e domicílios; (CNAE 8121-4/00);
17.Coleta de resíduos [lac) perigosos, serviços de limpeza urbana; (CNAE 3811-4/00);

18.Atividades paisagisticas, serviços de poda e plantio de árvores em área urbana,

manutenção de jardins, parques e pragas; (CNAE 8130-3/00);
19.Atividades de Limpeza, serviços de varrição, limpeza de ruas, meio-fios, caixas dágua

e piscinas; (CNAE 8129-0/00);
20.Atividades de vigilância e segurança privada desarmada; (CNAE 8011-1/01);
21.Serviços de apoio a edifícios, atividades de fornecimento de pessoal de apoio para

prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação

de serviços, como a limpeza geral no interior de prédios, serviços de manutenção,

disposição do lixo, serviços de recepção, portaria, copeiras, cozinheiras, e outros

serviços relacionados para dar apoio a administração e conservação das instalações

dos prédios. (CNAE 8111-7/00);

IV — DURAÇÃO
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em

30 de Abril de 1999.

V — CAPITAL SOCIAL
O capital social da sociedade é de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais),

divididos em 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um

real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente no Pais, proporcionalmente a participação

de cada sócio, distribuídos conforme tabela que segue:

Quotas Capital (R$) Partici pa gãoSócios
1.683.000 1.683.000,00 99,00%

Nádio Maltauro Flaresso
17.000 17.000,00 01,00%

Nádia Flaresso
Totais 1.700.000 1.700.000,00 100,00%

VI— RESPONSABILIDADE
Atendendo ao que dispõe o Artigo 1.052 da Lei n°. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a

responsabilidade de cada sócio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralização do capital social.

VII— QUOTAS
As quotas representativas do capital social são indivisíveis, inalienáveis e impenhoráveis e os

sócios não poderão alienar, parcial ou totalmente, as quotas próprias ou direito de subscrição,

sem oferecer aos demais cotistas o direito de preferência para aquisição, mediante rateio, na

proporção das respectivas participações e observando o que se dispõe a respeito neste

instrumento.
Parágrafo Primeiro: 0 sócio cotista que desejar negociar e/ ou transferir, no todo ou

em parte, suas quotas, deverá notificar os demais cotistas, pessoalmente ou através da
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DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL

sociedade, comunicando as condições do negócio, onde obrigatoriamente constará o valor da

venda, forma e condições de pagamento.
Parágrafo segundo: Recebida à notificação supre referida, só cotistas terão o prazo

de 30 (trinta) dias para manifestarem sua intenção em efetivar a aquisição.

Paragrafo terceiro: Caso transcorrido esses prazos, sem a efetivação da alienação, o

cotista poderá alienar e/ou transferir livremente suas quotas.

VIII— REUNIÃO DOS SÓCIOS E DELIBERAÇÕES

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as

contas e dignarão administrador (es) quando for o caso.
Parágrafo primeiro: os sócios comprometem-se a declarar por escrito, ciência do

local, data, hora e a ordem do dia para todas as convocações de reuniões, dispensado assim

as formalidades do § 30 do art. 1152 do novo Código Civil.
Parágrafo segundo: Fica dispensável qualquer reunião, se todos os sócios decidirem

por escrito sobre a matéria objeto dela.

IX - ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade caberá aos sócios Nádio Maltauro Flaresso e Nádia

Flaresso, acima qualificados, os quais responderão isoladamente pela sociedade, com

amplos poderes e atribuições, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem

autorização dos outros sócios.

X — PRÓ-LABORE
Pelos serviços que prestem a sociedade, perceberão os sócios, a titulo de pro labore, uma

quantia mensal fixada em comum acordo, a qual será levada a conta de despesas gerais.

XI— EXERCiCIO SOCIAL
Ao termino da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas

quotas, os lucros ou perdas apurados, podendo os lucros a critério dos mesmos, serem

atribuídos ou ficarem em reversa da sociedade.
Parágrafo único: o exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se

iniciar no 1° dia de cada período, encerrando-se no último. A sociedade poderá levantar

demonstrações financeiras intermediarias e distribuir lucros apurados, observadas as

limitações legais, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de

lucros constantes do último balanço patrimonial.

XII — FILIAIS
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante

alteração contratual assinada por todos os sócios.

111111Wallit
JUNTA COMLROAL

DO PARANA
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DECIMA NONA ALTERACAO CONTRATUAL
XIII — SUCESSÃO
Na eventual necessidade de qualquer categoria de sécios precisarem retirar-se da sociedade,
por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade, a
sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuara sua atividade normal com o sócio
remanescente, mediante alteração do contrato social, indicando o evento e registrando na
Junta Comercial.

XIV — DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XV — FORO
Fica eleito o foro de São Mateus do Sul para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma)

via que será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

São Mateus do Sul, Pr, 10 de Dezembro de 2018.

NMI° Maltaur aresso / Administrador

Nidia FlareiSo — Sócia / Administradora
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019

NÚMERO DE REGISTRO NO MT E: PR000 105/2018
DATA DE REGISTRO NO MIE: 17/01/2018
NÚMERO DA SO LIC ITAÇÃ MR001205/20 18
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.000449/2018-11
DATA DO PROTOCOLO: 16/01/2018

Confira a autenticidade no endereço hftp://www3.m te.go v.br/sistemasimedi ado r/.

FEDERACAO DOS EMPR EMPRESAS ASSEIO CONSERV EST PARANA, CNPJ n. 68.801.745/0001-93,
neste ato rep resen tado(a) por seu Presidente, Sr(a). MANASSES OLIVEIRA DA SILVA;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DE CURITIBA, CNPJ
n. 75.95 4.354/0001-74, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MANASSES OLIVEIRA DA
SILVA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSER, CNPJ n. 01.844.54810001-80,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MARIA DO NIZETI TEIXEIRA ALVES;

SINDICATO DOS EMPREG. EM EMP. DE ASSEIO E CONSERVACAO, LIMPEZA URB.AMBIENTAL,
AREAS VERDES, VIAS RODOFERRO VIRIAS, S, CNPJ n. 78.680.683/0001-62, neste ato representado(a)
por seu Presidente, Sr(a). ANGELA MARIA DE OL IVEI RA MERE LES;

SIND. DOS EMPREGADOS EM EMPR. DE ASSEIO E CONS., AREAS VERDES, MEIO AMBIENTE, AREA
URBANA EM GERAL, ZELADORIA, SERV. TERCEIRIZADOS E VIAS RODOFERROV., CNPJ n.
77.806.198/0001-20, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MARLUS CAMPOS;

SIND. DOS EMPREG. EM EMP.DE ASSEIO E CONSERV. DE LONDR., CNPJ n. 80.919.624/0001-46,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). !ZABEL APARECI DA DE SOUZA;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA,
LIMPEZA PUBLICA E EM GERAL, AMBIENTAL, AREAS VERDES, ZELADORIA E SERVICO, CNPJ n.
04.16 0.954/0001-12, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JUSSARA BRITTO DE SEIXAS
GO NCA LVES;

SINDICATO DOS EMPR EM EMP DE ASSEIO E CONS DE MARINGA, CNPJ n. 80.890.924/0001-40, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). IRDE MARIA ADAMS CORREIA;

E

SINDICATO DAS EMPR DE ASSEIO E CONSERV NO ESTADO DO PR, CNPJ n. 77.99 8.938/0001-77,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ADONAI AIRES DE ARRUDA;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estiputando as condições de trabalho
previstas nas clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -VIGÊNCIA E DATA-BASE

As pa rtes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no periodo de 01° de fevereirn de
201 8 a 31 de janeiro de 2019 e a data-base da categoria em 01° de fevereiro.

CLÁUSULA SEGUNDA -ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) PROFISSIONAL DOS
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO PLANO CTNC, com abrangência
territorial em PR.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA -PISOS SALA RIAIS
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01- Excetuados os empregados que trabahem na actninisteção das en-presas, representadas pelo sindicato
patronal, fica ascegirado como salário de ingresso a todos os integrantes da categoria profissional, inclusive aos
la vado re s e auxilares de serviços gera o valor de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais).

02 —COPEIROS, CANTINEIROS, MERENDEIROS E AUXIUARES DE COZINHA

Aos empregados que trabalhem excbsivamente em serviços de cope, cantina, merendas e auxiliar de cozinha,
assim registrados em GIPS, fica assegurado um salario de ingresso no valor de R$ 1.208,00 (mil cluzertos e oito
reais) mensais.

02.01— CUMULACAO DE FUNCAO

Quando à servente também for atri buida função de copeira ficará assegurado o vabr mensal de R$ 1.251,00, que
pcderd ser oomposto pela soma do piso salarial de R$ 1.170,00 e uma gratificação de função no valor de R$ 81,00,
pa mês, enquarto perdurar referida situação.

Quando à copeira tambén for atrhuida função de servente ficará assegurado o vabr mensal de R$ 1.251,00, que
pcdece ser composto pela soma do piso solaria' de R$ 1208,00 e uma gratlicargio de função, no valor de R$ 43,00,
por mês, enquarto perdurar referida situação.

Quando a servente estiver lotada em hospitais, ficará assegurado o vabr mensal de R$ 1.170,00 e uma gratificação
de função, no valor de R$ 38,00, per mês, enquanto perdurar referida situação.

03 - ENCARREGADOS

Aos encarregadcs, assim entendidos os empregados que têm sob sua orientação ou responsabilidade três ou ma is
empregados, fica assegurado um saiam de ingresso, corforme o Miner° de empregados a eles subordinados,
assim

a) de 03 a 1 0 empregados— salário de ingress() equivalente a R$ 1.3 ,00 (mil trezentos e oiterta e oito reais)
mensais;

b) de 11 a 20 empregados — salário de ingresso equaa ante a R$ 1.443,00 (mil quatrocentos e quarenta e três
reais) mensa is;

c) acima de 20 empregados - salário de ingresso equivalente a R$ 1.523,00 (mil quinhentos e vinte e três reais)
mensais;

04 -SUPERVISORES

Aos supervisores, assim entendidos os empregados que têm sob sua orientação e responsabilidade dois ou ¡leis
setores de tra Mho, fica assegurado um salário de ingresso equivalente a R$ 1.928,00 (mil novecentos e vinte e oito
reais) mensa is;

05 -JARDINE IIRO S

Aos jardineiros, assim entencticlos os errpregados que trabaham na implantação, manutenção ou conservação de
janins, fica assegurado um salário de ingresso equivalent a R$ 1.286,00 (mil duzentos e oitenta e seis reais)
mensais;

06 —ASCENSORISTAS E TELEFONISTAS

Aos empregados que trabalhem na condução ou controle de elevadores, e aos que trabalhem por profissão e com
especificidade transmitindo e recebendo telefonemas, fica assegurado um salário de ngresso equivalente a R$
1274,00 (mil duzentos e setenta e quail° reais) mensais;

07 —VARREDORES, ROCADOR MANUAL, COLETORES E COLETORES DE RESIDUOS VEGETAIS

Aos varredores e coletores, inclusive ode residiosvegetais, que prestan serviços em municipios com até 250.000
(duzentos e cinquenta mil) habitants, fica assegurado o salário de ingresso earivalent a R$ 1238,00 (mil
duzenbs e trnta e oito reais) mensais. Nos municipios com mais de 250.000 habitantes, os salários de ingresso
serão estabelecidos mectiante acordos coletivos de trabaho.

08— PORTEIROS

Aos porteiros, asstn entenddos os errpregados que trabahem em portaras, fica assegurado um salário de
tigress° eqiivalente a R$ 1.576,00 (mi quinhentos e seterta e seis reais) mensais.

Aos porteiros que prestem serviços excbsivamente aos sábados, domingos e feriados, na jornada de 12 horas, no
regime SDF, rya ascegurado um salário de ingresso equivalente a R$ 1.126,00 (mil certo e vinte e sea reais)
mensais, decorrente da seguinte corrposigclo: o valor fixo de R$ 650,00, mais os valores de R$ 374,00 de horas
extras mais R$ 35,00 de intervab intra jomada (relativo a 9,5 horas mensais), acordado que tais valores são
correspondentes à metade da hora normal do piso da categoria para a jornada de 220 horas e mais R$ 62,00 a
titub de reflexos de horas extras no DSR, e R$ 5,00 de reflexes do DSR na intrajornada, totalizando de R$ 1.126,00
(um mil cento e vinte e seis mea). A empresa (levee conceder recibo de pagamento de salario com a discriminação
dos titulos e valores pagos, como aqui especificados, como também assim discriminar no contrato de trabalho e
CTPS.
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09 — GARAGISTAS, RECEPCIONISTAS, ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, MONITORES OU OPERADORES

DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE CAIXAS GUARDIÕES, VIGIAS, BOMBEIROS HIDRAULJCOS E AUXILIAR

muL-ri FUNCIONAL EM PLANTAS INDUSTRIAIS

Aos garagistas, assin entendidos os empregados que trabahem como recepcionistas de veiculos em garagens ou

estacionamentos, aos recepcionistas, assim entendidos os empregados que trabalhem nas recepções de empresas

e dos tomadores de rviços, atendendo clientes e empregados, aos monitores ou operadcres de equipamentos,

inclusive (micas, guardes, vigias, bombeiros hidraulicos, auxiliares multifuncionais em plantas industrials, fica

assegurado um salário de ingresso equivalente a R$ 1.365,00 (mi trezentos e sessenta e cinco reais) mensais.

09.01— BOMBEIRO CIVIL

Aos bombeiros civis fica assegurado um salario de ingress:, de R$ 1.876,00 (mil oitocentos e setenta e seis reais)

mensais, para o currprimento da jornada de 12 x 36 horas, aplicando-se o disposto no pa rtgrafo 2° da cl. 27° à face

do salário fixado.

10- OPERA DORES DE MAQUINA COSTAUROÇADEIRA/EMPILHADEIRA/7RATORISTAS

Aos operadores de máquina costal, rodara e tratorista fica assegurado um salário de ingresso ealente a R$

1.523,00 (nil quinhentos e vinte e três reais) mensais;

11 —CONTINUOS E APRENDIZES

Aos empregados que trabalhem comp continuos (Office-boy) e aos menores aprendizes (jomada de 08 horas),

corno em lei definidos, Ica assegurado um salário de ingresso eqtivalente a R$ 1.073,00 (mil e setenta e três reais)

mensais.

12 —DESINSETIZADOR, OD NTROLADOR DE VETOFES, TRATADOR DE ANIMAIS

Aos empregados que Vat:ahem exclusivamente como desinsetizadores, controladores de vetores e tratadores de

animais Ica assegLrado um salário de ingresso equivalente a R$ 1.442,00 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais)

mensais;

13 —CARREGADORES E CARREGADORES AGRÍCOLAS

Aos empregados que trabalhenn exclusivamente corno carregadores fica assegurado um salário de ingresso

equ iva le nte a R$ 1.195,00 (mil cento e noventa e cinco reais) mensais.

14— CONTROLADORES DE ACESSO E TRAFEGO

Aos empregados que trabalhem exclusivamente corno controladores de acesso ou de trafego fica assegurado um

salário de it gresso equivalente a R$ 1.388,00 (mi trezentos e oitenta e oito reais) mensais.

15 —COZINHEIRO

Aos enpregados que trabalhem erclusivamente como cozinheiros fica assegurado um salário de ingresso

equivalente a R$ 1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro leais) mensais.

16 - PROFISSIONAIS

Aos profissionais, assin entendidos os empregados que possuam formação e qualificação profissional paa efeito

de salário de ingresso, quando não estabelecido pelo presente instrumento, sera observado o valor fixado como

salário profissional, não podendo, entretanb, ser inferior ao piso estabelecido na cláusula 03.01 desta con ve nção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores ora estabelecidos como salários de ingresso serão reajustados de acordo

com os indices que vierem a ser fixados pela poitica salarial do Govemo ou pelos indices focados pelas partes, na

futura data-base, considerada a quitaçâo de indices até 31.01.2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pisos sararia is, fixados e referidos no prewnb instrumento, bem assimgratifrações,

acirnulo de funções, acicionais e afins, referem-se sempre à contraprestação minena aquele que cumprir a jornada

integ ra I legalmente definida, francb assegurado o pagamento mensal.

PARÁGRAFO TERCEIRO — Aos serventes que cumprirem carga man al inferior à ca-ga de 44 horas seminars,

fica assegurado o pis salarial de R$ 1.170,00 proporcionalmente à ca-ga horária cumprida

PARÁGRAFO QUARTO - Assegura-se o valor equivalente ao piso salarial de 20 horas semanais Aquele que labore

no mínimo 02h3Oniii por dia ou 12h 30mi n semanais.

PARÁGRAFO QUINTO — Fica aswgirado o pagamento do adicional de nsalubridade em grau máximo (40%) ao
coletor, inclusive de iesiduos vegetais e ao controlador de vebres e, em grau médio (20%) ao varredor, calcu la ndo-

se sempre referido adicional sobre o valor de R$ 960,00, que servirá de base paa o cálculo de toda e qualquer
hsalubridade. O pagamento do adicional de insalubridade, na forma aqui estipulada, asrá devido a todos os

coletores e varredores da limpeza pablba, independente da população do Município atendido e da

natuiezakomposigão dos materiais coletadas e varridos

PARÁGRAFO SEXTO — Aos desinsetizadores, tratadores de animais, trabahadores em contato direto corn

resíduos/lios em Areas de "disposição final" e aos lavadores de leiculos e equpannentos utilizados em areas de
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"disposição final", ben assim aqueles que trabahem em limpeza de "furdo de vale e co rregos", fica assegurado o
paramente do adicional de insalubridade, calculado sabre o valor de R$ 960,00, an grau méctio de 20%, ressalvada
a apresentação de laudo pericial oficial, que poderá estabelecer outros incices ou mesno a inexttência de
in salubridade, situações nas quais prevalecerd o laudo.

PARAGRAFO SE111v10— Assegura-se a percepção do adicional de periculoadade, na proporção do tempo de
expospão em area de risco, aquele que legalmente tap jus à parcela, a ooncição for estio ulad a mediante acordo
coletivo de trabalha

PARÁGRAFO OITAVO — Quando eliminada ou neutralizada a causa geradora da insalubridade, pelo fomecimanto
de equipamentos adequados e quando comprovada por laudo técnico, a empresa ficará descnerada do pagamento
do respectivo adicional, inclusive daqueles aqui eaoecificalos.

PARÁGRAFO OITAVO — A face da presente negociação colethe, com amparo no art. 7°, incisos VI e XXVI, fica
revogada a clausula de asski uidade que vigeu até 31.01.16.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL

A face da data-base da categoria profissional e no exercício do &eft° constitudonal da livre negociação (art. 70
incisos V, VI e XXVI, da CF.), fica estpulalo o índice de reajustamento global de 2,46% (dois virgula quarenta e
seis por certo), já considerados os reajustes fixados na clausula anterior (1,74%) e nasdemais verbas e beneficios
econôrricos pevistos no presente instrumento.

PARAGRAFO PRIKEIRO— JA aos empregados que trabalhem na administração das empresas representadas pelo
shdicato patrona, também fica assegurado o reajuste de 1,74% (um virgula setenta e quatro por certo) para a
parcela salarial de a* três salários mínimos, facultada a negociação direta ertre as partes no que exceder, e sera
proporcional aos meses tra bah ados aqueles adrritidos aptis 01.02.17.

PARÁGRAFO SEGUNDO —Ja aos empregados lotados em postes de serviços junto aos contratantes —desde que
nã o tenham piso previsto no presente instrumento e não se incluam no item 16 da cláusula 38, assim como as
senentes com carga inferior a 44 horas fca assegurado o reajuste de 1,74%, na forma e condições descritas no
"caput", a* o limite equivalente a das pisos salariais estabeecidos na clausula 38, item 01, indice este a ser
aplicado sobre o salário pago em 01.02.17.

PARÁGRAFO TERCEIRO — Fica autorizada a dedir,ão de todos e quaisquer reajustes concedidos no periodo de
01.02.17 a 31.01.18, exceto aqueles vedados na IN n°. OUTST

CLAUSULA QUINTA - NEGOCIAÇÃO

Fica estipulado que, na ocorrência de alteração da coriuntura económica, bem como no caso de elevação dos
indices mensuradores de eventual inflação, a partir de 01.02.2018, acumulando patamar superior a 10%, as partes
retornarão as negocia95es, procederzio a avaliação da quadra econ5mica e das medidas possiveis de seem
adotaras, objetivando, se for o caso, à celebração de eventual *moo ad kivo.

PAGAMENTO DE SALÁRIO - FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA SEXTA - COMPROVANTES E PAGAMENTO DOS SALÁRIOS

As errpresas fornecerão comprovartes de pagamento de salarios, discriminando as importâncias pagas, os
descontos e o vala correspondente ao FGTS. No caso de descumprimento da obrigação de pagar os salários no
prazo legal, fca estabelecida a multa, a ser paga peb empregada ao empregado prejudicado, em valor equivalente
a 2% (dois per cento) do valor devido, por dia de atraso, até o im ke máximo de 100% do valor devido.

PARÁGRAFO ÚNICO — Terão a mesma eficácia os comprovantes emitidos eletronicamente, inclusive por terminals
bancários, quanio permitida a identifcação de todas as rubricas e valores

DESCONTOS SALARIAIS

CLAUSULA SÉTIMA - DESCONTOS DE CONVENIOS

As empresas dewontarão de seus empregados, mediante apresentação, pelo sindicato, de relação de nomes e
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valores, as importâncias correspondentes a convênios, desde qua autorizados in diliclualmente pelos mesmos,
encaminhandose copia destas autorizações á empresa e observando o limite de 40% da remuneração do
empregado, repassan do estas importâncias ao sindicato, ate o de 10 de cada mês;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As relações deverão ser encaminhadas às empresas até o dia 20(vinte) de cada rre

PARÁGRAFO SEGUNDO - Desde que expressamente aubrizado peb empregado, ficam legitimados os
descontos salariais de wguro de vida, assistência médica, vale farmácia e associação funcional, entre autos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre os valores devidos, a ser paga
pela errpresa que descu mark o contido no caput desta clausula, seja deixando de efetuar os descontos devidos,
seja debando de recolher as importâncias descontadas ao Sindicato Obreira no prazo estabelecido.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO

Ao empregado admitido para a função de outro dispensado, sem juda causa, sera garantido salário igual ao do
empregado de menor salário na função, sem considerar as vantagens pessoa.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXIUOS E OUTROS
13° SALÁRIO

CLAUSULA NONA - PAGAMENTO DO 13.° SALÁRIO E FÉRIAS

Fica facultado á empresa o pagamento do 13° salário em parcela única, hipótese em que deverá fazê-lo ate
o dia 14.12.18, sob pena de multa de R$ 385,00, em favor do empregado prejudicado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Assegura-se o adiantamento da gratif 'cacao natalina, com o gozo das férias, na
forma da legislação em vigor, quando requerido na forma e tempo legais. Ainda, faculta-se que a empresa
pague o 13° salário em até 11 parcelas, a Olt ima sempre paga na data estabelecida no "ca put", se assim
ajustar por acordo coletivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mediante Acordo Co letivo de Trabalho, as empresas poderão conceder férias
individuais àquele que não tenha período aquisitivo completo.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLAUSULA DÉCIMA -HORAS EXTRAS

As duas prime iras horas extras diarias serão pagas com o adicional de 50% (cinquenta por canto) e as demais com
o adicional de 100% (cem pa cento).

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -ADICIONAL DE RISCO E AUXÍLIO CRECHE

A partir de 01.02.2018, a empresa pagará, em rubrica própria, a verba adicional de risco, no valor mensal de R$
5200, para os porteiros que cumpram a carga horária legatnente estabelecida, e de R$ 16,00 para os porteiros que
trabalhem no regime SDF. Às funções descritas nos itens 09 e 14, da claustla 03, o acicional wit de R$ 25,00,
mesno $.ebr a ser pago aos trabalh acb re s fims em servigos de Irn peza de viiros e fachadas em alturas acima de 3
(três) metros. Anda, aos empregados que prestem servços junto a presidios, delegacias e estabelecimentos
conecionais sare pago o referido adicional no valor de R$ 5200 mensais. 0 adicional aqui tratado não se cumula
com outros adiciona is por perigo ou insalubridade.

Ainda, a partir de 01.02.2018, aos fins dos parágrafos 1° e 2° do art. 389 da CLT, taculta-se à empresa a adoção do
"auxilio creche", especificamente para flhos com ate 06 meses de idade, no valor de R$ 127,00, contado a partir da
data do efetivo retomo ao trabalho pela mãe beneficiaria, parcela sem natureza salarial

PARÁGRAFO ÚNICO — Aquele que não cumprir a carga horária legatnente estabelecia, receberá
proporcionalmente o adicional de risco.
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AUXILIO AUMENTAÇA- 0

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EQUIPE DE LIMPEZA DE VIDROS E EQUIPE VOLANTE

Aos integrants das equipes de limpeza de vidros e equipes vdantes, as errpresas pagarão, a titulo de ajuda de
custo, o valor eqtivalente a 1,5% (um e meio por cedo) do piso salarial conforme cláusula 03, item 01, por dia,
quando a prestação de serviços se der fora da sede do Municipio, e 0,5% (meio por canto), quando a prestação de
serviços se der na sede taboret, ou, em arrbas as hpfitses, poderão gratuitamente os chamadcs liquetes-
alimentação" em telor igual ou superior.

PARÁGRAFO PRIbEIRO: A presente parcela não tem natureza salarial, eis que destinada a ressarcir gastos
execução do contra to de trabalho;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Excbem-se da presente dausub os integ Ionics das equ pes de limpeza de vidros que
estiverem btada em diente fixo, com local adequado para refeigões e repouso no htervalo intrajc meal .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALE-ALIMENTAÇÃO (MERCADO)RCA DO )

As empresas concederão a todos os seus empregados — excdo aos lotados em postos de serviços que concedam
alimentação no local e aos empregados que não cumpram carga semiarid superior a 20 horas, conforme regas
especificas adante incicadas —, o vale-aimentação (mercado) no valor de R$ 346,50 (trezentos e quarenta e seis
reais e cinquenta centavos reais) mensais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O vale alimentação (mercado) sere regulado pelo PAT e determinate o desconto de
20% (vinte por cento) do vabr kidicado, e poderá ser concecido, em dinheko ou tiqueteou cartão, na periodicidade
de 30 dias. Em caso de fala ao serviço, fica adorizada a empresa a desconta' o valor de R$ 11,55 por dia do
qua nto especticado no "caput".

PARÁGRAFO SEGUNDO — O beneficio aqui estipulado não tem natureza salarial e não se ittegra ao salário do
beneticiário para qualquer fim da relação de emprego.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos postos de serviços, onde haja carga horária de no minimo 04 (quatro) horas, mas
que cubram no mínimo cinco dias ideis da semana, fica otrigdõrio o fornecimenb do vale alimentação (mercado)
ao trabalhador, na tonne do "caput" da presente cláusula, mesmo no caso da empregadora se valer de
trabalhadores can carga horária inferior a 04(quatro) horas. E, nos postos de trabalho com jornadas inferiores a 04
horas, mas que não cubram todos os dias da semana, a empresa concedera o benefido no valor de R$ 11,55 por
dia efetivamente trabalhado, autorizado o desconb de 20% de tal valor. No regime SDF, o benefido sere pago por
dia efetivamente trabalhado no valor de R$ 11,55.

PARÁGRAFO QUARTO —0 arpregador deterá fornecer o beneficio aqui estipdado desde a data da admissão, em
ate 10 dias deb contados, e nos meses subsequentes ate o 15° dB, salvo acordo coletivo que fete datas diversas.

PARÁGRAFO QUINTO — Aos empregados em postos de serviços que concedam alimentação no local, a empresa
fornecera o vale alimentação (mercado) no valor mensal de R$ 190,00, autorizado o desconb de 20% do referido
valor. Em caso de falta fica autorizada a errpresa a dewontar o valor de R$ 6,33 por dia do quanto aqui
especificado.

PARÁGRAFO SEXTO —Aos empregados btados na administração da empresa, fica possibilitada, por negociação
direta com o empregadx, a substituição do beneficio aqui estipulado pa tique refeição, por dia efetivamente
trabalhada, também regulado peb PAT eautorizado o desconto salarial de 20%.

PARÁGRAFO SÉTIMO —Ao empregado que não cometer qualquer falta ao serviço, justificadas ou não, no mês,
assegura-se um acréscimo de R$ 38,50 no vabr do vale alimentação, a ser creditado no mês subsequente
ocorrência, autorizado o desconto acirra, parcela sem natures salarial a qualquer fim. Já ac empregado regido pelo
parágrafo 5°, assegura-s um acréscimo de R$ 19,00, nas mesmas condições.
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PARÁGRAFO OfTAVO -No caso de descumprimento, estipula-se a multa mensal equivalente a R$ 150,00 (canto e

cinquenta reais) por empregado e a seu favor, imitada a penalidade ao eqtivalente a 01 (um) piso salarial.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE TRANS PORTE

As empresas se o brig am a conceder aos seus empregados, o vale transporte, na forma da Lei, ou seja, assegurado

tai benef id) a partirda data admissional, facultado ao empregador a sua entrega no prazo de 10 dias dela contado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Considerando a realidade da atividade empresarial, prestação de senigos a terceiros,

com postos de trabalho pulverizados em diversos tomadores e em variados municipbs, fez facultada a a nbcipagão

do vale transporte em d in heiro, especialmente quando a empregadora, na localidade, não mantiver fillet

PARÁGRAFO SEGUNDO - 0 beneficio especificado no parágrafo anterior não tem natureza salarial ou

cortraprestativa, não se prestando para qualquer fin decorrente do contrato de trabalho;

PARÁGRAFO TERCEIRO- O descumprimento da presente cláusu la sujeitara a errpresa a rrli Ita de R$ 154,00, por

empregado e a fava deste, por mês, Imitada a multa a R$ 2.300,00.

AUXILIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -ASSISTÊNCIA MÉDICA

As empresas pagarão para o custeio da Asdstência Medica de seus empregados As instituicroes a seguir

re la cio nadas, responstveis pela prestação da mencionada asdstência médica:

Curitiba, Região Metropolitana e Litoral - INSTITUTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR EM SERVIÇOS, CNPJ
22865071/0001-90;

Pcnta Grossa e Região - I NSTITUTO CE SAUCE DO TRABALHADOR, CNPJ 22.059.350/0001-66;

Lon drna e Região - INSTITUTO DE SALDE DO TRABALHADOR DE LONDRINA - CNPJ 22.141.093/0001-07;

Maringa e Região- INSTITUTO SAÚDE SI EMACO MARINGA, CNPJ 22.086.355/0001-88;

Cascavel e Região- INSTITUTO VIDA NOVA, CNPJ -22.150.5340/0001-37;

Foz do Iguaçu e Região - INSTITUTO ZBH DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MEDICA DO TRABALHADOR, CNPJ -

22.123.5990/0001-93;

Francisco Beltrão e Região - I NSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR, CNPJ -22.085.843/0001-70;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As empresas pagarão aos instkutos acina identificados, através da Federação

come nente, o vala- de R$ 54,00(cinqtanta e quatro reais), por ernpregaio que bbcre na região, respon sabilizando-

se os institutos a prestar asstência constkuida por consultas médicas, seja por seu departamento medico ou

convênio, cabendo a Federação convenente o acorrpanhamento da boa prestação de servços a cargo dos
nstitutos que concederão a a ssistência constkuida pa consultas médicas, seja por departamento médico próprio,

seja por convênio.

PARÁGRAFO SEGUNDO- os recolhimenbs dos valores estabeleddos nesta clausu la deverão ser efetuados ate o

dia 10 de cada mês, tomando por base o número de errpregados indicados no CAGED do mês imediatamente

anterior, passando os empregados - cuja relação devera ser encaminhada aos institutos, juntamente com a copia da

guia de recolhimento e do CAGED -, a ter direito ao beneficio a partir do dia wgtinte ap66 a entrega dos
mencionados documentos. 0 total de empregados a ser considerado é aquele descrito no CAGED pa CNPJ da

empresa na base territorial.

PARÁGRAFO TERCE IRO - A presente estipulação não tem natureza salarial, não se integrando na remuneração
para qualquer fim;

PA RÁGRAFO QUARTO - A presente dbusda Mao se aplica aos errpregados que trabahem em jornada inferior a 4

(quatro) horas diárias dou 20(vinte) horas semanas;

PARÁGRAFO QUINTO - Sendo do interesse do trabahador aunentar os benefícios abrangidos peb valor pago pela

empresa, bem como estender os beneficios a seus dependentes, caberá ao mesmo arcar, com exclusividade corn o
respectivo ônr., facultado, de logo, o desconto salarial correspondente.

PARÁGRAFO SEXTO - A obrigação de pagamento pala empresa sera mantida em caso de afastamento do(a)
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empregado(a), por motivo de doença ou addente de trabalho, pelo prazo de 12 (doze meses). Decorrido tal tempo,
ao(a) empregado(a) será faciltada a manutenção do beneficio mediante pagamento direto pa ele feito ao
respectivo in uto, deso brig ada desde logo a errp re sa de qualquer reorabiIdade.

PARÁGRAFO SETIMO- Fica hstituida uma muka ecpealente a R$ 37,00 (trinta e sete reais), por mês e por
trabalhador, m caso de descumprimenb da pesente clbusu la , em favor do instituto pa ra o qual os valores deveriam
ter sido recolhidos.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEX TA - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

As empresas arcarão com o custeio em favor de todos os seus enpregados, junto á UPS SERVIÇOS —
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GESTÃO EM ASSISTENCIA LTDA., CNPJ 05.015.561/0001-88, pelo wrvigo
assidencial em caso de incapaciaçãb permanente para o trabalhador por perda ou redução de sua aptidão fisica ou
a seus dependenbs em caso de seu falecinento, corm deinido no conjunb de regras aprovadas pee
FEACONSPAR e que tarrbém serão enviadas aos empregadores junto com o primeiro boleto para pagamento e 6
disposição nas entidades sindicais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO— As empresas pagarão com o expresso consentimento das entidades sindicais
profissionais que firmam o presente instrumento, ate o dia 10 de cada mês, 6 organização gestora especializada
hdicada pala FEACONSPAR, através de guia própria, o valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
pa empregado que possua, tomando-se por baw a quantidade de empregados constante no cano "total de
empregados do Ultimo mês informado" do CAGED do mês anterior ou do Utimo informado ao Mil istério do Trabalho
e Emprego, sem nenhuma redução, a que titulo for, responsatilizando-se a organização gestora especializada a
manter um sistema de assistência social aos trabalhadores, que dela usufrui-ão desde que as errpresas estejam
regUares quanto aos recolhimentos. 0 total de empregados a ser considerado é aqude descrito no CAGED por
CNPJ da empresa na base territorial.

PARÁGRAFO SEGUNDO— 0 empregador que por ocasião do óbito ou do fato causador da kicapadtação estiver
hacimplente por falta de pagamento, pagamento epos o dia do vencimento ou efetuar o recohimento por valor
hferior ao devido, respondert perade o empregado ou a seus dependentes por mu ka equivalente ao dobro do vabr
da assetência;

PARÁGRAFO TERCEIRO— 0 dlato ou o evento que posse provocar a incapacitação permanente para o trabaho,
pa perda ou redução de sua aptidão física, deverá ser comunicado formalmente no prazo máximo e knprorrogâtiel
de 90 (noventa) dias da ocorrência.

PARÁGRAFO QUARTO — Fica também nstituido, à conta da assetência social e fernier aqui especificada, o
beneficio equivalente a R$ 839,00, em pagamento Chico, quando do nascinento de fiho de empregada, quedeverá
conunicar formalmente a FEACONSPAR, ate 90 (noventa) dias, com a devida certidão de nascimento, pena de
perda do beneficio.

PARAGRAFO QUINTO - Em todas as planilhas de custos e editais de licitações deverá constar a provisão
financeha para cumprimento desta assistência social, a fim de que seja preservado o patrimônio jurídico dos
trabalhadares em consonância com o artigo 444 da CLT.

PARAGRAFO SEXTO— O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em
cortraprestação de serviços, tendo caráter compilsorio e wr errinentemente assetencial.

PARÁGRAFO SET1M0 — Sempre que necessário a comprovação do cumprimenb da Convenção Coletiva de
Trabalho e quando das horrologaglies trabahistas deverão ser apresentadas es gruas de recolhimentos quitadas.

PARAGRAFO OITAVO — A obrigaçâo de pagamento pee empresa será mantida em caso de afastamento do(a)
empregado(a), por motivo de doença ou acidente de trabalho, peb prazo de12 (doze meses), cessando epos tal
período os beneficios ebb u id os ao(a ) empreg ado (a ).

PARAGRAFO NONO — Fica instituida urra multa emealent a R$ 34,00 (trinta e quatro reais) por mês e por
trabalhador, no caso de descumprimento da presente ciausila, muita esta em favor da FEACONSPAR

PARÁGRAFO DECIMO — Com base no art. 7°, rico XXVI da Constituição Federal, ajustam as categorias que a
concessão do beneficio aqui tratado, pelo abance social que encere, também é compensatório da eventual
necesddade do(a) empregado(a) em lavar o seu uniforme de trabalho, especialmente porque os postos de sen.lgos
são pulverizados por imineros locais e knpossib Warn o tratamento do assuito de forma diversa.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODAUDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL
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As rescisões contratua is dos empregados com mais de um ano de wiviço, quando lotados em postos de serviços
em la io de ate 30 quilômetros da sede do sindicato latoral, deverão ser submetidas à assistência deste.

Faculta-se as empresas a mesma assistência, nas demais rescisões contratuais (empregados btados em postos de
seniiços em raio de mais de 30km da sede do sindicato labora I) com tempo de serviço superior a um ano.

Na rescisão contratual fican as empresas obrigadas a dar baixa na CTPS do empregacio e proceder ao pagamento
das verbas rescistrias, no prazo legal, devendo ser efetivada a assistência aqui estabebcida no pram maxim° de
05 dias [leis, após o término do prazo legal, quando do pagamento via depósto bancário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As empresas que não observarem o disposto na presente clausula deverão pagar em
favor do empregado prejudicado, indeperxientement das multas fixadas em Lek urre multa progressim da seguinte
forma:

a) - 20%(vinte por certo) do salad° do empregado para o atraso de ate 10(dez) cias;

b) - Progressivamente, mais 20%(vinte por certo) do salário do errpregado, por atraso a cada 10 das, ate o li mite
máximo eqkivalente a 1 (um) satiric do empregado;

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de não comparecimento do empregado, a empresa dart con hecim ento do fato,
por escrito, ao Sindicato profissional, comprovando o atendimento do disposto parágrafo primeino da cbusula 18a do
presente instrumento, o que a desobrigará do disposto no parágrafo primeiro;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ocorrerria de rescisão contratual, sem justa causa, o valor da indenização a ser
paga pela empresa, referente ao FGTS, será de 40% (quarenta por cento) sobre o montante de dep6sitos, correção
monetária ejuros, inclusive sobre os vabres pagos na rescisão e valor sacado

PARÁGRAFO QUARTO —A empresa que proceder ao depósito bancário dos vabres inccntroversos da rescisão do
contrato, no prazo estabelecido pelo art. 477 da CLT, ficara desonerada da multa nele prevista, independente da
data que houver a assidência, na hipótese do sindicato obreiro não disponbizar data para a mencionada
assidência no pram legatnente previsto.

AVISO PRÉVIO

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA -AVISO PRÉVIO

0 aviso prévio deterá wr comunicado por escrito, contra recbo, esclarecendo se o empregado deve trabalhar no
periodo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As empresas deverão fazer constar no aviso prévio o da, horário e bcal onde o
empregado devera comparecer para o recebinento das verbas rescisórias;

PARÁGRAFO SEGUNDO —Com fundamento no art 70, XXVI, da Constkuição Federal, estabelecem as partes que
o aviso prévio em tempo, quando superar a 30 dias, na forma da Lei 12.506/11, poderá ser assim praticado:
cunprimento do prazo legal de 30 dias com o pagamento ressarcimento dos dias que ultrapassarem tal imke.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODAUDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLAUSULA DÉCIMA NONA -CARTEIRA DE TRABALHO

As empresas anotarão, na CTPS, a real função Exercida pelo empregado.

CLAUSULA VIGÉSIMA -ALTERAÇÃO DE EMPRESAS

Ressalvada a negociação coletiva em contraio, ocorrendo a rescisão de contrato ante a empresa prestadora e a
tomadora de serviços, a empresa prestadora se obriga a, caso não demita o empregado daquele setor, informar ao
mesmo, com pelo menos 30 dias de antecedência, o setor no qual o mesmo ira prestar seus serviços, após a
referida rescisão, para que possa, caso não ten ha interesse na alteração do wtor, soltitar demissão e cumpre o
aviso prévio. A empresa que não efetuar a comunicação do novo setor de trabalho com antecedência supra, não
pod era cobra r do empregado que solickar demisstio, o aviso prévio indenizado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - INDENIZAÇÃO ADICIONAL E MULTA DO FGTS
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Mediante acordo coletivo de trabalho, com a assistência da entidade sindical patronal, poderá ser estabelecida
cord ição evecial, quanto as verbas aviso prévio, hden ização adicional e multa do FGTS, qua ncb da terminação de
contratos entre a empregadora e tomadores de serviços.

RELAÇÕES DE TRABALHO - cormigõEs DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

QUA UFICAÇÃO/FORMAÇÃO PRORSSIONAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUN DA - FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

As empresas contribuirão, em favor da Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Parana, mantida rude
Federação dos Empregados em Asseio e Conservação do Estado do Parana e Sindcato das Empresas de Asseb e
Conservação do Estado do Paraná, com o valor mensal de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinchenta centavos) por
empregado destina do 6 formação e qualificação profissional.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Otelor devido (tomando-es por base o número de empregados da enpresa conforme
CAGED por CNPJ) sere recolh do ate o dia 15 de cada mês, cabendo à Fundação o encaminhamento de boleto
bancário, indicadoo banco, agência e conta à recepção do depósito e cabendo as empresas encaminhar copias rips
bdetos pagos, acompanhados pelo CAGED. 0 total de empregados a ser con sderado é aquele descrito no CAGED
por CNPJ da empresa na base territorial

PARAGRAFO SEGUNDO - Fica estpulada a multa de R$ 34,00, por empregado, por mes, no caso de
descumprinnenb do previsto na presente cláusula;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A manutenção da clausula achi tratada apes terrain° da vigência da presente
Convenção Coletiva de Trabalho, se será consentida se resultar da concorrência de vontade das partes.

PARAGRAFO QUARTO — A obrigação de pagamento pela empresa sera mantida em caso de afastamento do(a)
empregado(a), por motivo de doenga ou addente de trabalho, pelo prazo de 12 (doze meses). Decorrtlo tal tempo,
ao(a) errpregado(a) sera facultada a manutenção do beneficio mediante pagamento direta por ele feita ao seu
Sindicato de classe, desobrigada desde logo a empresa de qualquer responsablidade.

PA RÁGRAFO QUINTO — As empresas, medante contrato de adesão, poderão integrar o SESMT coletivo, previsto
na cláusula 34°, bem assim o RH coletivo, estabelecido peb Sindicato Petrone!, desde que regilares quanto ao
currprimento exato da presente claustla.

RARAGRAFO SEXTO —Estabdecem as partesque, as fins da cota de aprendizagem, além dos cargos/lunge" es je
exduidos peta legislação, não serão considerados os cargos de servente, varredores, faxineiros, coletores,
carregadores, continuos, por não demandaiem formação profissional. Ainda assim, a FACOP desenvo lye ra esforços

realização da capacitarAo de aprendizes, com ênfase aqueles corn idade entre 14 e 18 erns, objetivando inseri-
bs corno empregados no segmento económico, haja 4sta a notória dficuldade das empresas em obterem tal mão-
de-obra, evecialmente aos fins das cotas legatnente previstas. Ainda, desenvdvera esforços à capwitagâo de
portadores de necessdades especiais, com a mesraa finaidade.

CLAUS U LA VIG ÉSIMA TERC EIRA - CA PACI TAO 0 PROFISSIONAL

Considerando os esforços das entidades shdicais, obrei-as e patronal, no sentido de promover a qualificação e
capactação dos trabalhadores no segmento de asseio e conservação, visando a melhoria de sua cond çao social e
de empregabilidade, fica convencionado que as horas disperdidas pdos trabalhadores em quaisquer cursos
promovidos pela FACOP- Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná, ainda que custeados pelo
empregador, fora da jornada normal de trabalho, não serão consideradas como htegrativas desta, para qualquer
efeto, inclusive aquees efetuadas pelo sistema EAD (Ensino a Distância), organizado e estabdecido pela FACOP,
diietamente ou por convén io.

ESTA BLIDA DE MÃE

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA -GESTANTE

As empregadas gestantes sera garantida a estabilidade provistnia du ra nte o período de gestação até o témino de
Icenga previdenciária, ccrrespondenteao salário matemidade, mais 60 (sessenta) dias.

ESTA BLIDA DE A POSENTA DORK
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CLAUS ULA VIC ÉSIMA QUINTA - ESTAB ILIDAD E A POSE NTA DORI A

Aos empregados que possuam mais de 03 (três) anos de serviço na empresa, e que lhes faltem um periodo maxima
de 12 (doze) meses para adquirirem o direito à aposentadoria integral, fica garantido o emprego ate a aquisição
desse direito. Adquirido o direito, cessa a garantia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para que goze o beneficio da presente cláusub, devera o empregado comprovar o seu
tempo de serviço, por escrito, ao empregador

PARÁGRAFO SEGUNDO - No momento da rescisão contratual fica o empregado obrigado a infamar o seu direito
estabilidade, fazendo !anger tal situação no re cbo rescisório. Ausente tal observação, não se aplica o beneficio da

presente cláusula;

PARÁGRAFO TERCEIRO — Na hipótese de termino do contrato de prestação de serviços estabelecido pela
empregadora com a tomadora de serviços, a garantia aqui prevista não sere apicável ao empregado que nela,
tomadora de serviço, não ten ha trabalhado no minimo por doze meses, con timos ou não.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLAUS ULA VIGÉSIMA SEXTA - QUE BRA DE MATERIAL

As empresas não poderão descontar dos salerios de seus ernpregados qualquer quantia a titub de dano, salve nas
hipóteses de dolo OU culpa, na forma do art. 462 da C.L.T.

PARÁGRAFO ÚNICO — Facrita-se As empresas o desconto, nos salários e em verbas rescisórias, dos valores
adiantados an empregado, inclusite os feitos A conta de vale transporte e alimentação que são concedidos de modo
antecipado.

JORNADA DE TRABALHO— DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO

Faculta-se àempresacebbraracordode prorrogação de jornada de trabalho, visando a compensação de horas de
trabalho, semanal, mensal ou semestral, ve acordo individual, inclusive para regutação da "semana espanhoia",
pela qual poderá ser cumprida em urna semana a Gaga horário de 40 hares e na outra a carga de 48 horas, sem
paramento de horas extras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Figs estabelecido que aos empregados contratados para jornada diária de 04 (quatro)
hares, a jornada semanal será de 22(vnte e duas) horas, oledecendo-se assim, a redução proporcional A jornada
de 44 horas;

PARÁGRAFO SEGUNDO — Aqueles que desempenhem as funções descritas nos itens 03.08 e 03.09, fica facultada
a possiblidade de, mediante acordo individual com o SOU empregador, adoção do regime de trabaho de 12 x 36
horas, sem percepção de horas extras, assegirando-se o piso salarial e a percepção integral dos tiques refeição,
situação que se estendera a toda e qualquer função, quando o edital de licitação assim player tal regime de
trabalho de 12 pa 36 horas, condçáo estendida Aqueles btados em setores de saúde, Fora dos casos
anterionnente indicados, fica facultada a adoção do referido regime mediante acordo coletivo, devidamente
celebrado com o an dicato profissional, a exemplo de showings e supermercados, entre outros.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela presente convenção coletiva de trabalho fica a empresa autorizada a ajustar, corn
seu empregado, com assistência do sindicato obreiro, o regime de compensação denomriado "band) de horas",
corn diração anual.

PARÁGRAFO QUARTO — Pelo presente instrumento, ficam legitimados o labor em dcmingos e feriados, garantida
a folga compensatoria, na forma da legiaação, aos empregados btadosem tornado res de serviços que operem em
tais dias (p. ex. hospitais, shoppings, aeroporto, rodoviária e etc.) e nas empresas que adotem o regime SDF, bem
assim, mediante ajuste escrito corn o e mpreg ado, a troca do dia de felted°.

PARÁGRAFO QUINTO - Os empregadores, além dos controles de jornada previstos na CLT, poderão adder
qua quer sistemas alternativos de controle da omada de trabalho, inclusive de modo remoto e telematico, que
deverão registrar os horários de inicio e término do trabalho, autorizada a pré-anotação do intervalo alimenta.

INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - PERÍODO DE DESCANSO
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Considerando-se a realidade da prestação de serviços e, ainda a natureza empresarial, fica estabelecida a
possibilidade de, em acordo individual ou coletivo, este com a participação do sinticato dos empregados, ampliar-se
o descanso intrajomada além do limite de 2(duas) horas, na forma do artigo 71 da CLT, bem assim ser adotado o
intervalo intrajornada de 30 rninubs, quando a refeição for tomada na planta de trabalho e em local apropriado.
Outras situações serão cbjeto de acordo coletivo de bate ho.

CONTROLE DA JORNADA

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA -PRORROGAÇÃO DA JORNADA

Pelo presente instrumento, fica autorizada a prorrogação da jornada de tebaho, nos Imites legalmente previstos,
aqueles que cumpram labor em an-biente insalubre.

FALTAS

CLAUSULA TRIGÉSIMA -ABONO DE FALTAS

As faltas dos empregados vestibulandos serão abonam as quando comprorm re m a prestação de exames na cidade
em que traba hem at residam

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - LOCAL PARA GUARDA DE PERTENCES E RE FEIÇÕES

As empresas se obrigam a manter, para uso de seus empregados, bcais adequados para a guarda de pertences
pessoais bem como local adequado para que possam fazer alas refeições.

UNIFORME

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - UNIFORME E EQUIPAMENTOS

As empressis fornecerão a seus empregados, grattitamente, uniformes, no padrão e componentes, nestes também
possível o crachá, pela empresa defhidos. Na hipótese de resdsão fica o empregado obrgado a devolver os
uniformes recebidos, no estado em que se encontrarem, pena de serdediztio, de seus haveres, o custo revectivo.
A hick nizaceão do uniforme 6 de responsabilidade do empregado, desde que feita como as vestinentas ccmuns.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MEDICOS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ATESTADOS MEDICOS

A justificação de faltas ao serviço prevalecerá o atestado méctico fornecido peb méctico da empresa, ou por ela
conveniado. Em relação aos empregadas asscciados ao Sindicato dos Empregados, a empresa justficará a falta ao
sensiço, pa. motivo de doença quando atestada por clinica mectica conveniada ao Sindicato de Empregados,
podendo o mesmo ser vistado pelo departarrento mécico da erripiesa ou pela empresa médca conveniada prevista
na dáusula 15.

PARAGRAFO ÚNICO — Fica a empresa autorizada a ampliar o prazo de dispensa da realização do exame
demisáonal pebs prazos definidos na NR 07, itens 7.4.3.5.1 e 7.4.15.2.

OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - SESMT — SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E MEDICIA DO TRAB

Faculta-se o estabelecimenb do SESMT — Serviço Especialzado em Engenharia de Segurança e Medicha do
Trabalho — COLETIVO, implementado por Acordo Coldly° de Trabalho ou diretamente pelas entidades sindicais
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subscritoras, via FACOP — Fuldagão de Asseio e Conservação do Parana.

RELAÇÕES SINDICAIS
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA -MENSALIDADE PARA 0 SINDICATO DOS EMPREGADOS

As empresas ficam obrigadas a dewontar na folia de pagamento de sets empregados, desde que devidamente
autorizadas por eles, as mensalidades, no vabr equivalente a 3% do piso salarial previsto no item 03 da clausub 3°
da pesente convenção, devidas pelos associados ao Sindicato dos Enpregados, quando por este nctificadas.
recolhimento ao Sindicato dos Empregados, do importe dewontado, sera feito ate o dia 10 de cada mês, sob pena
de pagamento de multa equivalente a 100% (cem per cante) do valor retido.

PARÁGRAFO ÚNICO - As empresas devedo proceder ao recolhimento de que trata a presente cbusula via
depásito em conta de cada Sindicato dos Empregados, conforme discriminado na guia (ou boleto bat-mark))
apropriada, a ser por este encaninhada Poderá, anda, ser efetuado o recolhimento diretamente ao sindicato,
qua ndo este assim ajustar com a empresa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA -CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS

Quando do pagamento do salário de fevereiro/2018, as empresas descontarão dos trabahadores o valor de R$
20,00 (vinte reaiS, quando par ales autorizadas, a tilulo de contribuição assistencial, conforme decisão e
determinão das respectivas assembleias dos sindicatos obreiros, assegurado o dueto de oposição pelos
empregados não associados

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recdhimentos das importâncias descontadas aos Sindicatos profissionas deverão ser
efetuados até o da 10 de março de 2018, em favor de cada sindicato, procedendo-se na fama do parágrafo único
da clausula 350, sob as cominagdes do "capuf da mesna clausula. Devera a empresa remeter ao Sindicato
ben eficiário a relação de empregados e valores recdh dos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL

As empresas, associadas e integrantes da categoria econômica representada peb Sndicato das Empresas de
Asseio e Conservação do Estado do Parana contribuirão com taxa assistencial, fixada em 03 (tits) sabrios
minimosde ingresso estaDelecido na dausula 03, item 01.

PARÁGRAFO PRINEIRO - As empresas deverão recolher o valor devido, na forma acima, através de ordem de
pagamento em favor do Sind cato das Empresas, junto a Caixa Econdmica Federal - Agencia 369 - Carlos Gomes —
Curitiba - c/c 1951-0 do SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERNAÇÂO DO ESTADO DO PARANA
ate 10.04.2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas que forem constituídas no período de vigência da presente convenção
deverão contribuir com a Taxa Assiste ncial de modo proporcional.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando do recohinento tratado na cláusula, a empresa remetera o comprovante
respectivo ao Sindicato.

PARÁGRAFO QUARTO - As errpresas que deixarem de fazer o recohimento ratado na presente dausula,
incorrerão nas mesmas sanções previstas no "ca pit" da Clausula 352.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PATRONAL

As empresas, abrangidas peb presente instrumento, deverão encaminhar ao Sndicato Patronal, sito a Rua
Lourenço Pinto, rP 196, 5° andar, salas 505/511, Curitiba, Parana, (CEP: 80010-160), cópia da guia de recolhimento
da contribuição sindical, prevista na CLT, devidamente quitada pela entidade bancaria an-ecadadora, no prazo de 10
(dez) dias após a data finite de recolhinento. Aplica-se o contido na clau su la 35 em caso de descumprimento.

CLÁUSULA TRIGÉS IMA NO NA - CONTRIBUIÇÃO CO NFE DERATIVA
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As errpresas, asscciadas e integrantes da categoria eccnômica representada peb Sindicato das Empresas de
Asseio e Conservação no Estado do Parana, recolherão a Contribuição Confederativa Patronal, consoante a norma
do inciso IV, do artigo 8° da Constituição Federal e demais legislar„ãoapIcavel à mabria, cujo valor, determinado em
assembleia da FEBRAC — Federação Nacional das Errpresas de Limpeza e Conservação, vinctiado ao número de
empregados existentes na empresa em dezembro/2017: - Empresa com at 500 (quinhentos) empregados R$
322,00 (trezentos e vinte e dois reais); - Empresa com mais de 500 (quinhentos) empregados: RS 644,00
(seiscentos e quarenta e quatro reais);

PARÁGRAFO UNICO- Esse valor poderá ser pago em 02 (dues) parcelas de igual valor, com vencimento nos dias
08.04 e 08.05.2018, sendo we para pagamento em parcela úrica, em 16.03.17, será ofertado desconto de 25%.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA COMUNICADO DE VAGAS

As enpresas corrunicarão ao Shdicato de Empregados a relação de vagas, quando existentes. A critério das
empresas, dar-se-á preferência de enprego as pessoas indicadas pelo Sindicato de Empregados.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - REGULARIDADE SINDICAL

A certificação da regularidade sincical, tanto pelos sindicatos obreiros quarto pelo sindicato patronal, também serão
observadas as cbusdas 15, 16 e 22 do presente in strumento. 0 pedido de regularidade devera ser soicitado com
uma antecedanda minima de 72 heras uteis.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - ME DIAgAo PRIVADA DOS CONFLITOS INDIVIDUAIS

Ficam mantidas, no ambit° de ahrangênda desta CCT, as Comissões de Concliação Prévia.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando da homobgação da rescisão contratual, o sincicato de trabalhadores conrenente
connunicará possireis irregularidades cometidas no pagamento das verbas rescisórias, bem como eventuais
diferenças decorrerdes do eidino contrato de trabalho, pare regularização dos rabies, aplicando-se ao feito o
preceito estabelecido no Enunciado 330 do TST, evitando-se assim demandas desnecesstrias.

DISPosigi5Es GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUNENTO COLETIVO

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - MULTAS

A inobservância das cláusulas que contenhan obrga95es de fazer, excetuadas aqudas que já tenharn pena Wades
especificas, acarretará a empresa o pagamento da multa equivalente a 10% (dez pa cento) do salário minim:), que
revertera em fava da parte interessada 0 pagamento da multa ora estpulado sera feito no prazo de 10 (dez) dias,
contado da constatação da irreguhridade, ou, no caso de rescisão contratua I, na época.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica instituída no ambit) de abrangência desta CCT, uma corrissão paritaria, a ser
corrposta por um representante de cala sindcato signatario e mais um terceiro representante, por eles indicados
em comum acordo, a fim de analisarem, discutirem e delberarem sobre a eventual dispensa de cotranga das
mu tas especifcadas no presente instrumento, desde que fundada em razão reputada, pela nresma comissão, como
relevante.

OUTRAS CIS POSIÇÕES

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - PLANILHA DE CUSTOS

0 Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, no Estado do
Parana, conbrme Partam rf 37/2004, pullicada no DOU. de 1t052004, mantem a Camara Técnica de Regulação
dos Serviços Terceirizáveis, que disporibiliza a planiha de cudos mínimos legais observando inclusive as
obrigaAes decorrentes das convenções cdetivas de trabalho, que envolvem empregados e empresas de asseio e
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conservageo no Estado do Parana Assim, todas e quaisquer contratações de serviços, slam públicas ou privadas,

deverão observar a metodologia e os custos minimos legais fixados pelo órgão referido na Portaria 37/2004 do

Ministério do Trabalho e Emprego.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente convenção coletiva de trabalho é celebrada na forma do artigo 70, incisos V, VI e XXVI, da Constkuição

Federal. Na eventualidade do Paler Piblico determinar, por name egal, benefícios previstos no presente

instrument°, poderá haver compensação, de forma a não estabelecer duplo pa gamento/benefido, prevalecendo, no

entanto, o que for mais vantajosoao empregado.

ik face da presente negodação coletiva, a partir de 01 de fevereiro de 2018, fica expressamente revogada a CCT

registrada no MTE: PRO00093/2017, em 11.01.2017, no sistema medador.

Considerando que a legislação trabalhista, fruto da edição da MP 808, será objeto de apreciação pelo Legislativo,

ajustam as pates que retornarão à negoctigão para o bato dos temas eventualmente alterados.

As divergencies, entre as partes convenedes serão dirimidas amigavelmente e, não havendo acordo, pela Justiça

do Trabalho, na forma legal. Por esta rem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que surtam os

juridicos e legas efeitos.

MANASSES OLIVEIRA DA SILVA
PRESIDENTE

F EDE RACAO DOS EMPR EMPRESAS ASSEIO CO NSE RV EST PARANA

MA NASSES OLIVEIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CON SERVACAO DE CURITIBA

MARIA DON IZETI TEIXEIRA A LVES
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGA DOS EM E MPRE SA SDEASSEIO E CONSER

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MEREL ES
PRESIDENTE

SIND !CATO DOS EMP REG. EM E MP. DE AS SEIO E CON SERVACAO, LIMPEZA U RBAMBIENTAL, AREAS VERDES,
VIAS RODOF ER ROVIRIA S, S

MARL US CAMPOS
PRESIDENTE

SIND. DOS EMPREGADOS EM EMPR. DE ASSEIO E CONS., AREAS VERDES, MEIO AMBIENTE, AREA UR BANA EM
GERAL, ZELADORIA, SERV. TE RCEIRIZA DOS E VIAS RODOFERROV.

!ZABEL APARECIDA DE SOUZA
PRESIDENTE

SIND. DOS EMPREG. EM EMP.DE ASSEIO E CON SERV. DE LONDR.

JUSSARA BR ITTO DE SeXAS GONCALVES
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE AS SEIO E CON SERVACAO, LIMPEZA URBANA, LIMPEZA
PUBLICA E EM GERAL, AMBIENTAL, AREAS VERDES, ZELADORIA E SE RVIC 0

IRDE MARIA ADAMS CORREIA

15 de 16 17/01/2018 10:23
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Anexo (PDF) 

Anexo (POR

Anexo (POR 

Anexo (PDF) 

Ane xn (PDF) 

Anexo (PDF)

PRESIDENTE
SIN DICATO D OS EMPR EM EMP DE ASSEIO E CONS DE MARIN GA

AD ONAI AIRES DE ARRUDA
PRESIDENTE

SINDICATO DAS EMPR DE ASSEIO E CONSERV NO ESTADO DO PR

ANEXOS
ANEXO I - ATA A.G.E CURITIBA

ANEXO II- ATA A.G.E PONTA GROSSA

ANEXO Ill - ATA A.G.E CASCAVEL

ANEXO IV -ATA A.G.E FOZ DO IGUAÇU

ANEXO V - ATA A.G.E LONDRINA

ANEXO VI -ATA A.G.E FRANCISCO BELTRÃO

ANEXO Vil -ATA A.G.E MARINGA

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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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Pregão Presencial nº 01/2019 - Processo Administrativo nº 62/2019
Objeto: Contratação de  empresa especializada  para  a  prestação de  serviços  de vigilância
patrimonial desarmada

Trata-se  de  petição  apresentada,  a  título  de  recurso  administrativo,  pela

empresa FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, digitalizado e encaminhado via e-

mail, no dia 21/01/2019 às 13:31, e protocolado na casa em 24/01/2019 às 14:30 por meio do

protocolo nº 134 (conforme juntados nas seq. 5.9 dos autos em epígrafe).

A  empresa  informa  que  recorre  “contra  a  decisão  do  Pregoeiro  que

inabilitou a empresa Recorrente a participar do procedimento licitatório do edital” [sic]. Ao

que  parece,  entretanto,  a  empresa  recorre,  de  sua  desclassificação,  por  ter  apresentado

proposta com base em Convenção Coletiva de Trabalho diversa da indicada no Termo de

Referência, conforme registrado na ata da sessão pública do Pregão em epígrafe (seq. 4.19)

A manifestação da empresa não atende aos requisitos para ser aceita como

recurso administrativo no Pregão Presencial  nº  01/2019, pois  não foi  apresentada na fase

devida. Vale dizer, a fase recursal do Pregão ainda não havia começado quando do protocolo

da manifestação.

Isso  porque,  nos  termos  dos  incisos  XVIII  e  XX1 do  art.  4º  da  Lei

10.520/2002 e do item 55 do Edital do certame2, o momento de interposição de recurso é após

a declaração do vencedor do certame, com prazo de 3 dias para apresentação por escrito das

1 In verbis: “Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as
seguintes regras: […] 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando
os  demais  licitantes  desde  logo  intimados  para  apresentar  contra-razões  em igual  número  de  dias,  que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
[...]
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e
a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;”

2 In  verbis:  “55  Declarado  o  licitante  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente  a  intenção  de  recorrer,  quando  lhe  será  concedido  o  prazo  de  3  (três)  dias  para  a
apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se desde logo intimados para apresentar
contrarrazões  em  igual  número  de  dias,  que  começarão  a  correr  do  término  do  prazo  do  recorrente,
assegurada vista imediata dos autos.” D
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razões recursais e que a não interposição nesse momento específico acarreta na decadência do

direito de recorrer.

Assim,  não  era  possível,  naquele  momento,  conhecer  do  “recurso”

apresentado pela empresa pois foi protocolado antes da fase em que, conforme definido pela

lei, a intenção de recorrer e as razões por escrito deveriam ser apresentadas.

Além  disso,  a  empresa  não  compareceu  (e,  portanto,  não  apresentou

recurso) na sessão que declarou a vencedora do referido pregão, ocorrida no dia 20/03/2019.

Fica claro, portanto, que a empresa teve a oportunidade de recorrer (agora sim, no momento

devido) da sua desclassificação, mas não o fez, o que torna inócua a petição sob análise.

Londrina, 5 de abril de 2019.

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Pregoeiro

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR D
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

C.I DIR N° 020/2019

Ao Departamento de Suprimentos e Património

Londrina, 20 de março de 2019

Cumprimentando-os cordialmente, e considerando a C.I. n°. 397/2018,

servimo-nos da presente para informar os seguintes encaminhamentos a respeito das

providências tomadas por esta Diretoria, acerca do Processo Administrativo n°. 62/2018,

a saber:

Em 21 de dezembro de 2018, foi encaminhado por esta Diretoria a

Secretaria Municipal de Defesa Social o oficio n°. 187/2018 (anexo), o qual questionava a
referida secretaria sobre a possibilidade de a Guarda Municipal exercer a vigilância do

Prédio da CML, conforme disposição constitucional e, obtivemos como resposta o oficio
013/2019 — SMDS (anexo), o qual negou a aludida possibilidade, contudo, realizou
algumas sugestões.

Desta feita, a Presidência por meio do oficio n°. 012/2019 (anexo),
questiona o Chefe do Poder Executivo acerca da viabilidade de um convênio com o
executivo municipal através de lei, que permita a GM atuar como Policia Legislativa
mediante repasse de custeio, sendo esta uma das alternativas sugeridas pelo senhor
secretário.

Assim, tão logo esta Diretoria receba a resposta do Poder Executivo,
encaminharemos para conhecimento de Vossas Senhorias.

Por fim, no momento solicitamos que as copias ora anexadas, sejam
juntadas ao processo administrativo n°. 62/2018.

Atenciosamente,

rk Almeida
iretor-Geral
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Gabinete da Presidência

Oficio no 187/2018

Ao Senhor Secretário

Evaristo Kuceki

Secretaria Municipal de Defesa Social

Prezado Senhor Secretário,

Londrina, 21 de dezembro de 2018.

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar
a possibilidade de a Guarda Municipal de Londrina exercer a vigilância do Prédio da
Camara Municipal de Londrina.

Considerando o disposto no § 80 do artigo 144 da Constituição Federal,
qual seja, "Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei."

Neste sentido, é bem de ver que a Câmara Municipal de Londrina é um
dos prédios públicos municipais.

E sob tal panorama, ainda que o tema não seja pacifico, mas ha noticia
de tramitação no Congresso Nacional de Projeto de Lei 4.416/2016 que pretende
exatamente dispor sobre a proibição aos municípios que mantém Guarda Municipal
de contratar serviços de segurança privada; assim a necessidade de discussão de
tal matéria é indicativo de que o dispositivo constitucional não é respeitado.

Ademais essa Casa Legislativa esta na iminência de realizar pregão
presencial de tipo Menor Prego, visando a contratação de empresa prestadora de
serviço de vigilância.

Nessas circunstancias é o que reforça a necessidade da presente
solicitação.

Por derradeiro, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de
elevada estima e consideração, da mesma forma, colocamo-nos à disposição para
eventuais esclarecimentos necessários.

Cordialrnente

Ailton va Na
Presidente em exercício

ey,(3ptly'r)

Rua Governador Parigot de Souza, 145 I CEP 86015-903 I Fone (43) 33
ailtonnantes@cml.pr.gov.br I www.cml.pr.gov.br

rma — PR
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Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana.

Oficio n° 013/2019 — SMDS

Ao Senhor,

AiIton da Silva Nantes

Exm° Presidente da Camara Municipal de Londrina

Rua Governador Parigot de Souza, 145

Londrina-PR

Referencia: Resposta ao oficio 187/2018 CML

Senhor Presidente,

Londrina, 10 de janeiro de 2019.

Em atenção ao oficio exarado por V.Encia, de número 187/2018, que versa

sobre a possibilidade de Guardas Municipais de Londrina exercerem a vigilância do prédio da

Camara Municipal de Londrina, temos a considerar o seguinte:

Trata-se de esfera de poder distintos, ou seja, são independentes, embora

harmônicos entre si, conforme diz a constituição Federal de 1988. Possuem orçamentos

próprios exatamente para suprirem suas necessidades, inclusive possuindo sua contratação de

servidores, por concurso publico independente.

Os Guardas Municipais são servidores públicos de cargo efetivo do poder executivo

municipal, com folha de pagamento, estrutura e gestão custeados com orçamento do Executivo,

de modo que não é um simples exercício profissional, mas sim caso de cessão de servidor.

Entendemos que a legalidade passa por outro viés, ou seja, não querendo mais o

poder legislativo contratar vigilância particular, mister se faz criar sua policia legislativa por

concurso Público.

Salientamos que o desenvolvimento de atividade funcional de servidor do poder

executivo no poder legislativo, considera-se cessão, pois não se enquadra nas mesmas

obrigações que tern a Guarda Municipal frente aos prédios públicos do poder executivo,

também, não se enquadra na categoria logradouro publico, por se tratar de serviço "Interna

Corporis" da Camara Municipal.

Secretaria Municipal de Defesa Social — Rua Prof Joaquim de Matos Barrow, no 333, Jd. Maringá, CEP: 86.015-790 Londrina - PR
Fone: (43)3372-4650 - e-mail. defesa.socialailondrina.or nev.hr
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Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parana

Considerando que caso ora pleiteado, trata-se de cessão de servidor Guarda

Municipal, o que há impedimento legal:

Art. 14 — Lei 10.981/2010
§ 3° Fica vedada a lotação de Guarda Municipal fora da estrutura da Secretaria
Municipal de Defesa Social bem como a sua cessão para outros órgãos ou
entidade da Administração Pública dos Poderes da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

Considerando que a Camara Municipal de Londrina possui servidores de quadro

próprio, realiza concurso próprio, apresentamos as seguintes sugestões:

1- Criação da Policia Legislativa, onde a Guarda Municipal pode contribuir na

formação dos profissionais;

2- Convênio com o executivo municipal, através de lei, que permita Guarda

Municipal atuar como Policia Legislativa mediante repasse de custeio; necessitando, para tanto,

reforço de efetivo.

Observo ainda que o projeto de Lei 4416/2016 em tramite no Congresso Nacional

não trata da matéria Guarda Municipal, mas sim sobre crimes ambientais, alterando o "texto do

§ 4° e acresce o § 6° ao art. 25 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente

e (Id outras providências.

Aproveitamos a oportunidade reiteramos votos de elevada estima e

consideração.

Aciosamente.

o Kuceki

Secretario Mjnicipal de Defesa Social

Valdir Roque de lima

Dir. Adm SMDS

Secretaria Municipal de Defesa Social — Rua Prof Joaquim de Matos Barreto, n°313, Jd. Maringá, CEP: 86.015-790 Londrina - PR
Fone: (43) 3372-4650 — defesa socialtrilondrina.outrovbr
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná
Gabinete da Presidência

Oficio no 187/2018

Ao Senhor Secretário

Eva risto Kuceki

Secretaria Municipal de Defesa Social

Prezado Senhor Secretário,

Londrina, 21 de dezembro de 2018.

Cumprimentando-o cordiannente, servimo-nos do presente para solicitar
a possibilidade de a Guarda Municipal de Londrina exercer a vigilância do Prédib da

•Camara Municipal de Londrina.

Considerando o disposto no § 80 do artigo 144 da Constituição Federal,
qual seja, "Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei."

Neste sentido, é bem de ver que a Camara Municipal de Londrina um
dos prédios públicos municipais.

E sob tal panorama, ainda que o tema não seja pacifico, mas ha notícia
de tramitação no Congresso Nacional de Projeto de Lei 4.416/2016 que pretende
exatamente dispor sobre a proibição aos municípios que mantém Guarda MuniCipal
de contratar serviços de segurança privada; assim a necessidade de discussão:  de

tal matéria é indicativo de que o dispositivo constitucional não é respeitado.

Ademais essa Casa Legislativa está na iminência de realizar prégão

presencial de tipo Menor Prego, visando a contratação de empresa prestadora de
serviço de vigilância.

Nessas circunstancias é o que reforça a necessidade da presente

solicitação.

Por derradeiro, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de
elevada estima e consideração, da mesma forma, colocamo-nos

eventuais esclarecimentos necessários.

Cord ia Irne

Ailton Silva Nsfe";
Presidente em exercicio

disposição para

Rua Governador Parigot de Souza, 145 I CEP 86015-903 I Fone (43) 3374-1234 I Londrina — PR
ailtonnantes_@cmlinov.br I www.cml.prgov.br
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná
Gabinete da Presidência

Oficio Presidência n° 012/2019

Ao Excelentíssimo Prefeito
Sr. Marcelo Belinati
Município de Londrina

Excelentíssimo Prefeito,

Londrina, 11 de fevereiro de 2019.

RECEBIDO

•••••••••••••••••

GABINETE
Recebido
001//9

PREFEFTO
3 02

Considerando que em 21 de dezembro de 2018, esta Casa encaminhou
oficio n°. 187/2018 para o senhor Secretário Municipal de Defesa Social, Dr.
Evaristo Kuceki, o qual consultava a possibilidade da Guarda Municipal exercer a
vigilância do prédio da Camara, tendo por fundamento o disposto no § 80 do artigo
144 da Constituição Federal, ao dispor que "Os Municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas a proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei";

Considerando que em resposta ao aludido questionamento foi
encaminhado a esta Casa o oficio n°.013/2019, assinado pelo senhor secretario, o
qual informava a impossibilidade do atendimento á CML, em razão do impedimento
legal previsto no § 3° do artigo 14 da Lei n° 10.981/2010;

Considerando ainda, que neste mesmo documento restou dentre outras
possibilidades, a sugestão de um convênio com o executivo municipal através de
lei, que permita a GM atuar como Policia Legislativa mediante repasse de custeio,
necessitando para tanto, reforço de efetivo;

Rua Governador Parigot de Souza, 145 I CEP 86015-903 I Fone (43) 3374-12011 Londrina — PR
ailtonnantes@crni.pr.gov.br 1 www.cml.pr.gov,br
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana
Gabinete da Presidência

Servimo-nos do presente para solicitar a analise pelo Poder Executivo
Municipal acerca da possibilidade e viabilidade da proposta apresentada pelo Sr.
Secretário, conforme exposto.

Por derradeiro, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração,
da mesma forma, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, que
porventura se façam necessários.

Cordial ente 1

AiIton ti. ilva Nante
Presidente

Rua Governador Parigot de Souza, 1451 CEP 86015-903 F Fone (43) 3374-12011 Londrina - PR
ailtonnantes@cmi.prgov.br I www.cml.pr.gov.br
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	TERMO DE REFERÊNCIA
	DO OBJETO
	1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	2 O serviço de vigilância patrimonial compreende a alocação de mão de obra pela Contratada e o fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários especificados neste Termo de Referência.
	2.1 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
	2.1.1 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas das 8 às 12h e das 14 às 18h, de Segunda a Sexta-feira – Total de 40 horas semanais.
	2.1.2 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 11:30 às 20 h de Segunda a Sexta-feira – Total de 40 horas semanais.
	2.1.3 Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas, compreendidas das 8 às 20h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36 horas.
	2.1.4 Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas, compreendidas das 20 às 8h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36 horas.


	3 Quadro-resumo da descrição dos postos e da quantidade de vigilantes por posto:
	4 Considerando que a carga horária do postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2 totaliza 40 horas semanais, o Departamento de Administração Predial, por meio do fiscal da execução do contrato, elaborará escala que deverá ser cumprida pelos vigilantes dos postos indicados de modo a totalizar 44 horas semanais, carga horária base da categoria.
	4.1 A escala determinará que os vigilantes trabalhem as 4 (quatro) horas restantes ao longo da semana ou, eventualmente, aos sábados.

	5 A carga horária do posto indicado no subitem 2.1.2 já inclui um intervalo intrajornada de 30 minutos que deverá ser realizado de maneira não concomitante por cada vigilante do referido posto.
	6 A prestação do serviço deverá ser iniciada em 1º de fevereiro de 2019.
	6.1 Caso não haja tempo hábil, justificado pela Contratada e aceito pela Contratante, nova data de início será indicada.

	7 O total de quantitativo de mão de obra que deverá ser alocado deverá ser de 10 (dez) vigilantes, incluindo os envolvidos nos turnos de 12x36 horas.
	7.1 Da quantidade de vigilantes especificada nos postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2, 1 (um) vigilante deverá ser do sexo feminino.

	8 A empresa proponente deverá apresentar em sua proposta uma Planilha de Custos e Formação de Preços para cada posto de serviço.
	9 A prestação dos serviços se dará no prédio e dependências da Câmara Municipal de Londrina.
	10 As empresas interessadas poderão, se assim quiserem, realizar vistoria nas dependências da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com a finalidade de propiciar conhecimentos para a melhor elaboração da proposta.
	10.1 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial, pelo telefone (43) 3374-1253, se segunda à sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão acompanhadas pela servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito.
	10.2 Realizada a vistoria, será fornecido atestado pela Câmara Municipal de Londrina.

	DA JUSTIFICATIVA
	11 A contratação dos serviços aqui descritos se justifica pela necessidade de proteger o patrimônio público, aliado ao término da vigência do Contrato vigente.
	12 Para proporcionar níveis adequados de segurança para o desenvolvimento das atividades rotineiras da Câmara Municipal de Londrina, faz-se necessário a ampliação do efetivo de vigilantes terceirizados, em relação ao contrato vigente, em razão do aumento do fluxo de pessoas no período matutino e também para melhorar o atendimento nos dias em que há sessão na Câmara.
	13 A exigência de que haja, ao menos, 1 (uma) vigilante do sexo feminino (subitem 6.1), se deve ao fato de diariamente circularem nas dependências da Câmara Municipal de Londrina muitas visitantes e servidoras e se destina a evitar constrangimentos no caso de controle de tumulto, revistas e vistoria em banheiro feminino, por exemplo.

	DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NÃO ARMADA
	14 O serviço de vigilância patrimonial será prestado pela Contratada por meio de mão de obra especializada (vigilantes).
	15 São atribuições dos vigilantes:
	15.1 Exercer a vigilância e proteção de seu posto de serviço e das áreas sob sua responsabilidade, bem como dos bens móveis existentes.
	15.2 Manter a atenção, observando o fluxo de pessoas e materiais que passam pelo seu posto.
	15.3 Auxiliar no controle da entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que os bens patrimoniais sob o domínio do Contratante somente serão liberados depois de vistoriados e mediante apresentação do formulário próprio, definido pelo departamento competente da Contratante.
	15.4 Fiscalizar o ingresso de membros e servidores após o horário de expediente e nos feriados e finais de semana, efetuando o registro em livro próprio.
	15.5 Fiscalizar a entrada de cessionários e prestadores de serviço após o horário de expediente do contratante e nos feriados e finais de semana, impedindo a entrada sem a devida autorização e registro.
	15.6 Permitir o ingresso às instalações, prestando informações de caráter genérico ao público.
	15.7 Permitir aos portadores de deficiência física acesso aos elevadores, procurando ajudá-lo(s), quando for o caso, no desembarque de veículos.
	15.8 Dar cobertura às autoridades que transitarem na sua área de serviço, quando solicitado pela fiscalização do contrato.
	15.9 Impedir o ingresso nas dependências da Câmara Municipal de Londrina de pessoas que estejam portando arma de qualquer natureza, ressalvadas as ações policiais, no caso de flagrante delito e outras situações previstas nas normas internas da Contratante.
	15.10 Colaborar com as polícias civil e militar nas ocorrências de ordem policial sucedidas nas instalações da Contratante, facilitando, à medida do possível, a atuação daquelas entidades, inclusive na indicação de testemunhas de eventuais acontecimentos.
	15.11 Observar a movimentação de indivíduos em atitude suspeita nas imediações da posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida do Contratante e de acordo com as normas internas do órgão, bem como aquelas que entender oportunas, conforme treinamento recebido.
	15.12 Coibir a entrada de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações sem que estejam devidamente autorizados pela Administração.
	15.13 Não permitir a fixação de panfletos ou cartazes nos murais, paredes, pilastras, vidraças, janelas, dentre outros espaços, nos prédios do contratante sem prévia autorização.
	15.14 Repassar ao vigilante que está assumindo o posto, quando de sua rendição, todas as orientações recebidas e vigentes, bem como eventuais anomalias observadas nas instalações e suas imediações.
	15.15 Registrar em instrumento próprio as ocorrências e os principais fatos do dia.
	15.16 Comunicar imediatamente à fiscalização do contrato qualquer dano ou defeito observado nas instalações.
	15.17 Comunicar à fiscalização do contrato todo acontecimento entendido como irregular e/ou que atente contra o patrimônio da Contratante.
	15.18 Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores achados e perdidos nas dependências do contratante, providenciando sua imediata remessa à direção da Câmara, com o devido registro em formulário próprio e observância das normas internas do contratante.
	15.19 Interditar e desinterditar áreas, em caso de incêndio, obras e outras ocorrências, conforme determinações emanadas pela fiscalização do contrato.
	15.20 Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes, no que for pertinente à sua esfera de atuação, evitando aglomerações, discussões e outras irregularidades em seu posto de serviço.
	15.21 Executar rondas diárias conforme recomendações da fiscalização do contrato, verificando todas as dependências, adotando cuidados e providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade das instalações.
	15.22 Operar, eventualmente, equipamentos de controle de acesso, como, por exemplo, catracas e detectores de metais.
	15.23 Cumprir todas as atividades relativas ao serviço de vigilância em conformidade com as normas internas, este Termo de Referência e o contrato decorrente deste certame.
	15.24 Demais atividades relacionadas à finalidade do serviço de vigilância, de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio da Câmara Municipal de Londrina.

	16 Se for necessário, a critério da Contratante, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente ao Contratado, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

	DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS
	17 A Contratante possui, em seu histórico, atividades que são realizadas fora do seu horário regular de expediente. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis, foi elaborada uma estimativa no quantitativo de 1000 horas incluídos todos os postos do contrato, para realização de possíveis horas extraordinárias.
	18 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das horas extraordinárias.
	19 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias, fiscais e despesas de alimentação. O valor da hora extra será calculado conforme a legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes
	19.1 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

	20 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o serviço extraordinário, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas extras que é de 1.000 (um mil) horas.

	DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS DE PESSOAL
	21 A Contrante possui, em seu histórico, atividades que aumentam a circulação de pessoas em suas dependências, como, por exemplo, votação de assuntos com grande repercussão social, audiências públicas, sessões de julgamento de agentes políticos etc. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis e diante da necessidade de se contar com um contingente maior de vigilantes, se faz necessária a contratação de demandas extraordinárias de pessoal.
	21.1 Para essa demanda extraordinária de pessoal a estimativa é de 1000 horas com um quantitativo de mão de obra de 1 (um) até 20 (vinte) vigilantes por vez.
	21.2 Quando o quantitativo de mão de obra solicitado for superior a 5 (cinco) vigilantes, pelo menos 1 (um) deles deverá ser do sexo feminino.

	22 A Contratante deverá fazer a solicitação por e-mail em até 2 (dois) dias úteis antes da data do evento, especificando a data, o horário e quantitativo de mão de obra para a demanda extraordinária.
	23 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das horas extraordinárias.
	24 O valor da hora incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias, fiscais e despesas de alimentação e será calculado conforme a legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes
	24.1 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

	25 Quando da convocação motivada por demanda extraordinária de pessoal, a Contratada deverá fornecer radio profissional ou semiprofissional (rádio HT) compatível com os utilizados no serviço ordinário para a Contratante e em quantidade adequada à prestação de serviços.
	26 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o a demanda extraordinária de pessoal, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas que é de 1.000 (um mil) horas.

	DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	27 Na execução do contrato, a Contratada deverá fornecer a seus funcionários todos os uniformes e seus complementos, necessários à boa execução do serviço e em conformidade com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
	27.1 A Contratada deverá obedecer ao seu padrão de uniforme, registrado e aprovado junto ao Ministério da Justiça.
	27.2 A Contratada deverá fornecer:
	27.2.1 2 (duas) calças comprida em tecido brim rip stope ou similar;
	27.2.2 2 (duas) camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar;
	27.2.3 1 (uma) jaqueta forrada ou japona com emblema;
	27.2.4 1 (um) par de coturno ou sapato, de boa qualidade, compatível com as atividades desempenhadas e também com o uniforme;
	27.2.5 1 (um) boné com emblema.

	27.3 Os itens 22.2.1, 22.2.2 e 22.2.3 deverão ser substituídos obrigatoriamente a cada 6 (seis) meses, os itens 22.2.4 e 22.2.5 devem ser substituídos a cada 12 (doze) meses ou, em ambos os casos, imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes ou quando a Contratante verificar a necessidade de troca.

	28 Fornecer aos seus empregados uniformes com a identificação da Contratada, adequados ao tipo de serviço, adequados ao clima da cidade de Londrina, devendo cuidar para que sempre mantenham o aspecto de limpeza.
	29 A Contratada deverá entregar os uniformes completos aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao fiscal da execução do contrato.
	30 Além dos uniformes, a Contratada deverá fornecer no início do contrato todos os materiais e acessórios necessários à boa execução, na quantidade de 01 (um) por vigilante, com exceção do item 31.1.6 que deverá ser único, tais como:
	30.1.1 Cinto de Nylon.
	30.1.2 Capa de chuva.
	30.1.3 Crachá.
	30.1.4 Cassetete.
	30.1.5 Porta Cassetete
	30.1.6 Livro de ocorrências.
	30.1.7 Apito.
	30.1.8 Cordão para apito.
	30.1.9 Lanterna.
	30.1.10 Pilha para lanterna.

	31 Também deverá fornecer Rádio profissional ou semiprofissional, com frequência miníma de 450 MHz, frequência essa que deverá ser compatível com as dependências da Câmara Municipal de Londrina, que permita a utilização do rádio em todo o espaço sem interferências. (Atualmente são utilizados na prestação do serviço o DTR 620).
	31.1 O rádio deverá conter a antena, chip de cinto, bateria recarregável, carregador bi-volt e fones de ouvido.
	31.2 Deverá ser fornecido 01 (um) rádio HT por vigilante em serviço e 02 (dois) rádios HT para o fiscal da contratante, devidamente licenciado pelo órgão responsável.
	31.3 A manutenção dos equipamentos será de exclusiva responsabilidade da empresa Contratada, sendo que no caso de defeito no equipamento, deverá ser reparado ou substituído no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação da Contratada.

	32 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme, materiais e equipamentos a seus empregados, salvo em caso de extravio ou comprovado uso inadequado.
	33 Os materiais de consumo, equipamentos e acessórios deverão ser substituídos quando necessário
	34 A Contratada terá prazo de 3 (três) dias úteis para justificar ou reparar materiais (vestuário, acessórios, equipamentos em geral, etc.), conforme solicitação da contratante, contados a partir da notificação da Contratante para a empresa Contratada.

	DO PREPOSTO
	35 A empresa deverá manter sede, filial, escritório ou preposto em Londrina – PR com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, conforme artigo 68 da Lei nº 8.666/93, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.
	35.1.1 O preposto, uma vez indicado pela Contratada e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência;
	35.1.2 O preposto indicado deverá manter permanente contato com a fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados.
	35.1.3 Se a fiscalização do Contrato requerer a presença do preposto na administração da Contratante, deverá ele comparecer em até 02 (dois) dias úteis.
	35.1.4 A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
	35.1.5 O preposto deverá indicar e manter atualizados seus números de telefone fixo e celular, endereço e e-mail, para que a Contratante efetue quaisquer comunicações oficiais.


	DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
	36 Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:
	36.1 Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.
	36.2 Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
	36.3 Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria.
	36.4 Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que trabalharão nas dependências da Câmara Municipal de Londrina, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias úteis antes do início da prestação dos serviços.
	36.4.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes deverá ser encaminhada à Contratante.
	36.4.2 Encaminhar à Contratante, mensalmente, se for o caso, relação dos empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que irão substituí-los.
	36.4.3 Comunicar à Contratante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a concessão de férias aos vigilantes;
	36.4.4 Quando do encaminhamento da lista nominal, a Contratada deverá comprovar a formação técnica específica da mão de obra empregada, mediante apresentação do certificado de curso de formação de vigilantes, expedido por instituição devidamente habilitada e reconhecida.

	36.5 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
	36.6 Orientar e supervisionar seus empregados, tomando as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à Contratante quando houver necessidade.
	36.6.1 Orientar seus empregados quanto à conduta adequada no trato com servidores, público em geral e patrimônio público.
	36.6.2 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados.

	36.7 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato.
	36.8 Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle.
	36.9 Manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, sem interrupções, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
	36.9.1 Efetuar a reposição dos empregados, em casos de ausência de qualquer natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato à empresa.

	36.10 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Contratante, ou ainda a terceiros, decorrente culpa ou dolo de seus funcionários, durante a execução deste contrato.
	36.11 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço por outras correlatas, tais como obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho, em conformidade com a legislação e com o Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que estiver submetida.
	36.11.1 O descumprimento das obrigações acima citadas não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo para aumento no valor do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação.

	36.12 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de encargos trabalhistas.
	36.12.1 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de suas respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal.
	36.12.2 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a conferência do efetivo recolhimento do FGTS.

	36.13 Efetuar o pagamento de seus funcionários via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.
	36.14 Autorizar a Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	36.15 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas.
	36.16 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo à capacidade física e mental de todos os empregados que prestarão os serviços contratados.
	36.17 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das penalidades cabíveis.
	36.18 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

	37 É vedado à Contratada:
	37.1 A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.
	37.2 A subcontratação do objeto deste certame.

	38 Os prestadores dos serviços, obrigatoriamente, devem apresentar-se devidamente munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida, bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes ou quando o contratante verificar a necessidade de troca e, obrigatoriamente, a cada 06 (seis) meses.
	39 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:
	39.1 Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados, cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo, portando crachá de identificação em local visível.
	39.2 Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito.
	39.3 Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no posto.
	39.4 Conhecer as missões do posto que esteja ocupando, assim como a perfeita utilização dos equipamentos de rádio transmissão e telefones colocados à sua disposição.
	39.5 Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades.
	39.6 Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição, para a realização do serviço e manter limpo o seu posto de serviço.
	39.7 Cumprir a escala de serviço, observando os horários de entrada e saída de cada posto.
	39.8 Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após ser substituído.
	39.9 Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões relativas à execução do serviço.
	39.10 Manter sigilo das informações da área de segurança obtidas em razão da função exercida.
	39.11 Não praticar quaisquer outras atividades alheias ao objeto do Contrato durante o horário em que estiver prestando os serviços.
	39.12 Aplicar, no exercício de sua função, os princípios de relações públicas e humanas recebidos nos cursos de formação, principalmente no que tange ao atendimento ao público em geral.
	39.13 Guardar seus objetos pessoais local próprio, disponibilizado pela Contratante.
	39.14 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função.
	39.15 Não permitir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, inclusive bens de servidores ou terceiros.

	40 No caso de infração aos deveres descritos acima, a Contratante poderá requerer a substituição do vigilante considerado inadequado, fixando prazo para que a Contratada promova a substituição.

	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	41 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:
	41.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
	41.2 Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.
	41.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este instrumento.
	41.4 Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo pactuados.
	41.5 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados.
	41.6 Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.


	DA FISCALIZAÇÃO
	42 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços com o disposto no Contrato.
	42.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no Departamento de Administração Predial.

	43 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	43.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a prestação dos serviços.
	43.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
	43.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	43.4 Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive com relação a valores.
	43.5 Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	43.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as providências cabíveis.

	44 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.
	44.1 O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

	45 A Gestão do Contrato caberá ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio, que receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
	46 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante a conferência dos encargos e tributos incidentes na prestação do serviço, bem como a realização das retenções devidas.
	47 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

	DA GARANTIA CONTRATUAL
	48 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do serviço.
	48.1 O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.
	48.2 A não apresentação da garantia devida implicará na rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

	49 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
	49.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
	49.2 Seguro-garantia.
	49.3 Fiança bancária.

	50 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, em conta que será informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93
	51 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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.
	52 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.
	53 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:
	53.1 Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
	53.2 Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da Contratada.
	53.3 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
	53.4 Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
	53.5 Obrigações trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciárias não honradas pela Contratada.
	53.6 Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão contratual.

	54 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.
	55 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
	56 A garantia, independentemente da modalidade, deverá vigorar por 90 (noventa) dias além do período da execução do Contrato, devendo ser complementada proporcionalmente ou renovada nos casos de aumento no preço pactuado ou de renovação do contrato.
	56.1 Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.
	56.2 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada, sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.


	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	57 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	57.1 O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos relativos à execução do contrato.
	57.2 2Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s) extraordinário(s), conforme cada situação.
	57.3 O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturado.
	57.4 A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota Fiscal/Fatura.

	58 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
	58.1 Cópia da folha de pagamento
	58.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
	58.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
	58.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
	58.5 Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
	58.6 Certidão negativa de débitos INSS (CND).
	58.7 Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
	58.8 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
	58.9 Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
	58.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
	58.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
	58.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários).
	58.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

	59 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos indicados nos subitens 27.3, 27.5, 27.7, 27.8 e 27.9 acima.
	59.1 Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.
	59.2 Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.
	59.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão conferidos mensalmente.

	60 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o recebimento definitivo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
	61 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	61.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

	62 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.
	63 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	64 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

	DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
	65 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data indicada para início da execução dos serviços, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	65.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

	66 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
	67 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação.
	68 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	68.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos.
	68.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	68.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

	69 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

	DAS PENALIDADES
	70 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	71 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	71.1 Advertência.
	71.2 Multa.
	71.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
	71.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

	72 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.
	73 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
	73.1 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação as seguintes:
	73.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	73.1.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	73.1.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	73.1.4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	73.1.5 Atraso injustificado no envio dos vigilantes requisitados em virtude de demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três) horas seja ultrapassado, a ocorrência será considerada como recusa de encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.
	73.1.6 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	73.1.7 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do contrato).

	73.2 Se a empresa não assinar o contrato, será aplicada multa compensatória correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa penalizada.
	73.3 Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
	73.4 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras penalidades previstas.

	74 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da execução do contrato.
	74.1 Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

	75 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:
	75.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta.
	75.2 Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

	76 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
	76.1 A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da data de sua notificação.
	76.2 Nos casos em que for aplicável a declaração de inidoneidade, o prazo para a apresentação de defesa da Contratada será de 10 (dez) dias úteis, contados da abertura de vista dos autos.
	76.3 A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de veracidade dos fatos imputados pela Administração.

	77 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e se dará da seguinte maneira:
	77.1 O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e circunstâncias e pedirá providências.
	77.2 O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
	77.3 Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório à Presidência da Câmara Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que medida.

	78 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.

	Quadro Resumo
	I Vig 8h seg sex
	II Vig 8h seg sex
	III Vig 12h seg dom
	IV Vig 12h not seg dom
	Uniformes, Materiais e Equipamentos
	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	2 O preço máximo da presente licitação é de R$ 822.597,96 (Oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) e corresponde à soma do preço máximo total definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o valor estimado referente à previsão de horas extras anuais e da previsão de demanda extraordinária de pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste edital).
	2.1 O valor da previsão anual para horas extras e para demanda extraordinária de pessoal é de R$ 89.279,52 (Oitenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e foi obtido com base no preço máximo do serviço regular definido na tabela do subitem 2.3 abaixo, multiplicando-se o valor/hora pela quantidade estimada de horas extras definida nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste edital).
	2.2 O preço total da contratação será formado pela soma da proposta da empresa Contratada com o valor das horas extras estimadas obtido pela Contratante a partir da Planilha de Custos e Formação de Preços final apresentada pela Contratada.
	2.3 O preço máximo a ser pago pelos serviços obedecerá aos seguintes parâmetros:

	3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato Administrativo (Anexo X deste Edital).
	3.1 O início da prestação de serviços será em 1º de fevereiro de 2018.


	SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

	SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
	6 É vedada a participação nesta licitação de:
	6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
	6.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara;
	6.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
	6.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
	6.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
	6.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – PR.
	6.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores ou em dissolução.
	6.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
	6.9 Sociedades cooperativas.


	SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO
	7 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
	7.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do credenciamento:
	7.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;
	7.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
	7.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo III).

	7.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá constar também:
	7.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
	7.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender do modo de constituição da licitante.

	7.3 O envelope nº. 1 (Proposta);
	7.4 O envelope nº. 2 (Documentação).


	SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO
	8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.
	9 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
	10 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante:
	10.1 O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar o licitante isoladamente.
	10.2 O documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador capaz de representar o administrador isoladamente.

	11 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa licitante poderá ter apenas um representante.
	12 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
	12.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
	12.2 A desistência das propostas apresentadas.


	SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
	13 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:
	13.1 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa licitante]”.
	13.2 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da empresa licitante]”.

	14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.
	14.1 Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
	14.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
	14.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (anexo III);
	14.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da Junta Comercial,

	14.2 Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição.
	14.3 O invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização da sessão]”.
	14.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

	15 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devem apresentar:
	15.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
	15.2 O preço em algarismo, unitário e global, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como despesas com impostos, taxas, materiais, equipamentos, uniformes, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara Municipal de Londrina, dos materiais, uniformes e equipamentos.

	16 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:
	16.1 Planilha de custos e formação de preços, que será disponibilizada para download, onde conste necessariamente o custo unitário de mão de obra (valor unitário homem/mês), fundamental para a revisão do preço, estimativa de custo e outros detalhes que forem necessários à prestação do serviço, levando-se em conta o período mensal.
	16.1.1 A planilha a ser utilizada é a do Anexo VI deste Edital estará disponível no endereço eletrônico …..…………... ou no endereço http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml no campo próprio do Pregão Presencial nº XX/2018, e corresponde à Planilha constante da Instrução Normativa nº 05/2017, sendo de total responsabilidade da empresa o seu preenchimento.
	16.1.2 No Anexo VII deste Edital constam orientações gerais para o auxílio no preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços e apresentação da proposta.
	16.1.3 As licitantes poderão incluir nas planilhas de custos e formação de preços novos itens que sejam essenciais à demonstração do preço proposto, bem como deverão incluir itens obrigatórios pela Convenção Coletiva de Trabalho ou pela legislação que eventualmente não constem no modelo disponibilizado para download.
	16.1.4 Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime de tributação a que estará submetida durante a execução do contrato, considerando inclusive as possíveis alterações com o novo faturamento decorrente de eventual contratação.

	16.2 A indicação dos componentes do preço que consistam em custos não renováveis, que serão pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, a fim de serem eliminados quando da possível prorrogação da vigência do contrato, conforme orientações do Anexo VII do Edital
	16.3 Documento hábil da Previdência Social que demonstre o multiplicador do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
	16.4 A indicação da Convenção Coletivas que embasaram a proposta.
	16.5 O Atestado de Vistoria referido no final da Seção I do Termo de Referência ou a declaração correlata (modelo do Anexo V).
	16.6 Declaração de que o licitante possui ou que instalará escritório no Município de Londrina-PR, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato.

	17 A apresentação da proposta implica:
	17.1 O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
	17.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na proposta;
	17.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
	17.4 Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato Administrativo (Anexo X), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada.

	18 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Câmara Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.
	19 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro, com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação posterior.
	20 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada, ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.
	21 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso, poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

	SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES
	22 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
	23 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a especificação incompatível com o Termo de Referência.
	24 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
	24.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
	24.2 Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

	25 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.
	26 O julgamento será realizado pelo valor global mensal e somente serão aceitas duas casas decimais.
	27 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
	28 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos itens anteriores.

	SEÇÃO VIII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
	29 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na etapa de lances.
	30 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira colocada.
	31 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.
	32 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

	SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
	33 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para enviar a planilha de custo e composição de preço devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances.
	33.1 A nova planilha poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as originais sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.
	33.2 Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunião, convocando os licitantes.
	33.3 O não encaminhamento da planilha recomposta implicará na desclassificação da licitante.
	33.4 O Pregoeiro poderá requerer a apresentação, junto com a nova planilha, de cópia da(s) Convenção(ões) Coletiva(s) de Trabalho que embasaram a proposta da licitante.

	34 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à exequibilidade, ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
	35 Erros no preenchimento da Planilha não constituem motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
	36 Será desclassificada a proposta final que:
	36.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
	36.2 Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
	36.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
	36.4 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o respectivo item.
	36.5 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
	36.6 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

	37 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
	38 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
	39 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital.
	40 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor nas seguintes situações:
	40.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
	40.2 Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em primeiro lugar.

	41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
	42 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

	SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO
	43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº. 2) do licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.
	44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
	45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se encontre licitante em condições de ser habilitado.
	46 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação), devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.
	46.1 Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

	47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
	47.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);
	47.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
	47.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários);
	47.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF);
	47.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

	48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:
	48.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.
	48.2 Balanço patrimonial registrado e demonstrações contábeis do exercício social de 2017, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, para atendimento dos seguintes requisitos:
	48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de Liquidez Geral, (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculados conforme as seguintes fórmulas:
	48.2.2 Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor máximo da contratação; e
	48.2.3 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

	48.3 Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VIII de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c” acima, observados os seguintes requisitos:
	48.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e
	48.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

	48.4 A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 e 48.3 por meio de apresentação de memória de cálculo.

	49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
	49.1 Para a aferição da compatibilidade com relação às características, será exigida a comprovação da prestação de serviços de vigilância patrimonial, com cessão de mão de obra e dedicação exclusiva.
	49.2 Para a aferição da compatibilidade com relação à quantidade, será exigida a comprovação da prestação de serviços referidos no item anterior com a alocação de mão de obra de, no mínimo, 10 vigilantes (quantidade equivalente à da contratação).
	49.3 Para a aferição da compatibilidade com relação ao prazo, será exigida a comprovação da prestação de serviços terceirizados pelo período mínimo de 3 (três) anos (comprovação de experiência mínima de 3 anos).
	49.3.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação do período mínimo de prestação dos serviços, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

	49.4 Para a aferição do quantitativo, será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.
	49.4.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

	49.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
	49.6 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.
	49.7 Os requisitos de tempo e de quantidade serão contados de modo que em cada mês dos 3 (três) anos exigidos, ainda que de modo interrupto, a empresa tenha gerenciado o quantitativo mínimo previsto no item 49.2 do Edital.
	49.8 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
	49.9 Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa jurídica emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual, com data de início e de término da execução dos serviços, o quantitativo de funcionários alocados, descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho do licitante.

	50 Serão ainda exigidos:
	50.1 Para fins de comprovação de requisitos previstos em lei especial (Art. 14, I da Lei 7.102/1983): Comprovante da Autorização de Funcionamento ou Revisão da Autorização de Funcionamento, concedido pelo Ministério da Justiça, nos termos da lei (Art. 20 da Lei 7.102/1983 e art. 32 do Decreto n.º 89.056/1983).
	50.2 Declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo IX deste Edital.

	51 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação específica para apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o certame.
	52 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.1 A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de classificação.

	53 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão emissor.
	54 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação independe do prazo de expedição.

	SEÇÃO XI – DOS RECURSOS
	55 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos autos.
	56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.
	57 Não serão conhecidos:
	57.1 O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado na Ata da Sessão.
	57.2 O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente, ou seja, fora do prazo.
	57.3 Os recursos imotivados ou insubsistentes.

	58 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três) dias após o registro do recebimento.
	59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.
	60 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

	SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
	61 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
	61.1 Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
	61.2 Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

	62 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:
	62.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
	62.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006.
	62.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ.

	63 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
	64 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do certame.
	65 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará início ao prazo de 5 (cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

	SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO e do conteúdo Do Contrato Administrativo
	66 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias, assinar o Contrato Administrativo (Anexo X deste edital).
	67 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez, por igual período.
	68 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002.
	68.1 O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo inidôneo.

	69 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo X), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual, regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

	SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	70 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
	70.1 A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do direito de petição.
	70.2 A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão pública para garantir a segurança da contratação.

	71 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em que a alteração afeta a formulação das propostas.
	72 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.
	73 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.
	74 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
	75 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos envelopes.
	76 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
	77 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia, de economia e do interesse público.
	78 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
	79 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
	80 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
	81 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de Londrina.
	82 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina, com exclusão de qualquer outro.

	SEÇÃO XV – DOS ANEXOS
	83 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
	83.1 Anexo I: Termo de Referência;
	83.2 Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
	83.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do Edital;
	83.4 Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
	83.5 Anexo V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA;
	83.6 Anexo VI: Modelo de Planilhas de Custos e Composição de Preços;
	83.7 Anexo VII: Orientações gerais acerca do preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços e de apresentação das propostas.
	83.8 Anexo VIII: Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública
	83.9 Anexo IX: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
	83.10 Anexo X: Minuta do Contrato Administrativo.


	ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
	SEÇÃO I - DO OBJETO
	1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	2 O serviço de vigilância patrimonial compreende a alocação de mão de obra pela Contratada e o fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários especificados neste Termo de Referência.
	2.1 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
	2.1.1 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas das 8 às 12h e das 14 às 18h, de Segunda a Sexta-feira – Total de 40 horas semanais.
	2.1.2 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 11:30 às 20 h de Segunda a Sexta-feira – Total de 40 horas semanais.
	2.1.3 Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas, compreendidas das 8 às 20h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36 horas.
	2.1.4 Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas, compreendidas das 20 às 8h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36 horas.


	3 Quadro-resumo da descrição dos postos e da quantidade de vigilantes por posto:
	4 Considerando que a carga horária do postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2 totaliza 40 horas semanais, o Departamento de Administração Predial, por meio do fiscal da execução do contrato, elaborará escala que deverá ser cumprida pelos vigilantes dos postos indicados de modo a totalizar 44 horas semanais, carga horária base da categoria.
	4.1 A escala determinará que os vigilantes trabalhem as 4 (quatro) horas restantes ao longo da semana ou, eventualmente, aos sábados.

	5 A carga horária do posto indicado no subitem 2.1.2 já inclui um intervalo intrajornada de 30 minutos que deverá ser realizado de maneira não concomitante por vigilante do referido posto.
	6 A prestação do serviço deverá ser iniciada em 1º de fevereiro de 2019.
	6.1 Caso não haja tempo hábil, justificado pela Contratada e aceito pela Contratante, nova data de início será indicada.

	7 O total de quantitativo de mão de obra que deverá ser alocado deverá ser de 10 (dez) vigilantes, incluindo os envolvidos nos turnos de 12x36 horas.
	7.1 Da quantidade de vigilantes especificada nos postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2, 1 (um) vigilante deverá ser do sexo feminino.

	8 A empresa proponente deverá apresentar em sua proposta uma Planilha de Custos e Formação de Preços para cada posto de serviço.
	9 A prestação dos serviços se dará no prédio e dependências da Câmara Municipal de Londrina.
	10 Fica facultado às empresas interessadas em oferecer proposta visitar e vistoriar as dependências da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com o objetivo de proporcionar o conhecimento necessário à elaboração da proposta.
	10.1 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial, pelo telefone (43) 3374-1253, se segunda à sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão acompanhadas pela servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito.
	10.2 À empresa que realizar a visita e vistoria será fornecido atestado, em que constará a identificação da empresa (Razão social e CNPJ), o nome do representante que realizou a visita/vistoria, a indicação das dependências da Câmara Municipal o local vistoriado, a data da vistoria e o nome do servidor da CML que acompanhou a vistoria.
	10.3 O atestado deverá ser anexado à proposta de preços da empresa.

	11 A empresa que não realizar a visita e a vistoria do local da prestação dos serviços deverá apresentar declaração de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina foram suficientes para o correto dimensionamento dos serviços a serem prestados, bem como para o levantamento dos materiais e equipamentos a serem fornecidos (modelo Anexo V).
	11.1 A declaração deverá ser anexada à proposta escrita apresentada pela empresa.

	SEÇÃO II - DA JUSTIFICATIVA
	12 A contratação dos serviços aqui descritos se justifica pela necessidade de proteger o patrimônio público, aliado ao término da vigência do Contrato vigente.
	13 Para proporcionar níveis adequados de segurança para o desenvolvimento das atividades rotineiras da Câmara Municipal de Londrina, faz-se necessário a ampliação do efetivo de vigilantes terceirizados, em relação ao contrato vigente, em razão do aumento do fluxo de pessoas no período matutino e também para melhorar o atendimento nos dias em que há sessão na Câmara.
	14 A exigência de que haja, ao menos, 1 (uma) vigilante do sexo feminino (subitem 6.1), se deve ao fato de diariamente circularem nas dependências da Câmara Municipal de Londrina muitas visitantes e servidoras e se destina a evitar constrangimentos no caso de controle de tumulto, revistas e vistoria em banheiro feminino, por exemplo.
	SEÇÃO III - DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NÃO ARMADA
	15 O serviço de vigilância patrimonial será prestado pela Contratada por meio de mão de obra especializada (vigilantes).
	16 São atribuições dos vigilantes:
	16.1 Exercer a vigilância e proteção de seu posto de serviço e das áreas sob sua responsabilidade, bem como dos bens móveis existentes.
	16.2 Manter a atenção, observando o fluxo de pessoas e materiais que passam pelo seu posto.
	16.3 Auxiliar no controle da entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que os bens patrimoniais sob o domínio do Contratante somente serão liberados depois de vistoriados e mediante apresentação do formulário próprio, definido pelo departamento competente da Contratante.
	16.4 Fiscalizar o ingresso de membros e servidores após o horário de expediente e nos feriados e finais de semana, efetuando o registro em livro próprio.
	16.5 Fiscalizar a entrada de cessionários e prestadores de serviço após o horário de expediente do contratante e nos feriados e finais de semana, impedindo a entrada sem a devida autorização e registro.
	16.6 Permitir o ingresso às instalações, prestando informações de caráter genérico ao público.
	16.7 Permitir aos portadores de deficiência física acesso aos elevadores, procurando ajudá-lo(s), quando for o caso, no desembarque de veículos.
	16.8 Dar cobertura às autoridades que transitarem na sua área de serviço, quando solicitado pela fiscalização do contrato.
	16.9 Impedir o ingresso nas dependências da Câmara Municipal de Londrina de pessoas que estejam portando arma de qualquer natureza, ressalvadas as ações policiais, no caso de flagrante delito e outras situações previstas nas normas internas da Contratante.
	16.10 Colaborar com as polícias civil e militar nas ocorrências de ordem policial sucedidas nas instalações da Contratante, facilitando, à medida do possível, a atuação daquelas entidades, inclusive na indicação de testemunhas de eventuais acontecimentos.
	16.11 Observar a movimentação de indivíduos em atitude suspeita nas imediações da posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida do Contratante e de acordo com as normas internas do órgão, bem como aquelas que entender oportunas, conforme treinamento recebido.
	16.12 Coibir a entrada de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações sem que estejam devidamente autorizados pela Administração.
	16.13 Não permitir a fixação de panfletos ou cartazes nos murais, paredes, pilastras, vidraças, janelas, dentre outros espaços, nos prédios do contratante sem prévia autorização.
	16.14 Repassar ao vigilante que está assumindo o posto, quando de sua rendição, todas as orientações recebidas e vigentes, bem como eventuais anomalias observadas nas instalações e suas imediações.
	16.15 Registrar em instrumento próprio as ocorrências e os principais fatos do dia.
	16.16 Comunicar imediatamente à fiscalização do contrato qualquer dano ou defeito observado nas instalações.
	16.17 Comunicar à fiscalização do contrato todo acontecimento entendido como irregular e/ou que atente contra o patrimônio da Contratante.
	16.18 Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores achados e perdidos nas dependências do contratante, providenciando sua imediata remessa à direção da Câmara, com o devido registro em formulário próprio e observância das normas internas do contratante.
	16.19 Interditar e desinterditar áreas, em caso de incêndio, obras e outras ocorrências, conforme determinações emanadas pela fiscalização do contrato.
	16.20 Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes, no que for pertinente à sua esfera de atuação, evitando aglomerações, discussões e outras irregularidades em seu posto de serviço.
	16.21 Executar rondas diárias conforme recomendações da fiscalização do contrato, verificando todas as dependências, adotando cuidados e providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade das instalações.
	16.22 Operar, eventualmente, equipamentos de controle de acesso, como, por exemplo, catracas e detectores de metais.
	16.23 Cumprir todas as atividades relativas ao serviço de vigilância em conformidade com as normas internas, este Termo de Referência e o contrato decorrente deste certame.
	16.24 Demais atividades relacionadas à finalidade do serviço de vigilância, de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio da Câmara Municipal de Londrina.

	17 Se for necessário, a critério da Contratante, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente ao Contratado, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
	SEÇÃO IV - DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS
	18 A Contratante possui, em seu histórico, atividades que são realizadas fora do seu horário regular de expediente. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis, foi elaborada uma estimativa no quantitativo de 1000 horas incluídos todos os postos do contrato, para realização de possíveis horas extraordinárias.
	19 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das horas extraordinárias.
	20 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias, fiscais e despesas de alimentação. O valor da hora extra será calculado conforme a legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes
	20.1 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

	21 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o serviço extraordinário, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas extras que é de 1.000 (um mil) horas.
	SEÇÃO V - DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS DE PESSOAL
	22 A Contrante possui, em seu histórico, atividades que aumentam a circulação de pessoas em suas dependências, como, por exemplo, votação de assuntos com grande repercussão social, audiências públicas, sessões de julgamento de agentes políticos etc. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis e diante da necessidade de se contar com um contingente maior de vigilantes, se faz necessária a contratação de demandas extraordinárias de pessoal.
	22.1 Para essa demanda extraordinária de pessoal a estimativa é de 1000 horas com um quantitativo de mão de obra de 1 (um) até 20 (vinte) vigilantes por vez.
	22.2 Quando o quantitativo de mão de obra solicitado for superior a 5 (cinco) vigilantes, pelo menos 1 (um) deles deverá ser do sexo feminino.

	23 A Contratante deverá fazer a solicitação por e-mail em até 2 (dois) dias úteis antes da data do evento, especificando a data, o horário e quantitativo de mão de obra para a demanda extraordinária.
	24 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das horas extraordinárias.
	25 O valor da hora incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias, fiscais e despesas de alimentação e será calculado conforme a legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes
	25.1 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

	26 Quando da convocação motivada por demanda extraordinária de pessoal, a Contratada deverá fornecer radio profissional ou semiprofissional (rádio HT) compatível com os utilizados no serviço ordinário para a Contratante e em quantidade adequada à prestação de serviços.
	27 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o a demanda extraordinária de pessoal, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas que é de 1.000 (um mil) horas.
	SEÇÃO VI - DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	28 Na execução do contrato, a Contratada deverá fornecer a seus funcionários todos os uniformes e seus complementos, necessários à boa execução do serviço e em conformidade com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
	28.1 A Contratada deverá obedecer ao seu padrão de uniforme, registrado e aprovado junto ao Ministério da Justiça.
	28.2 A Contratada deverá fornecer:
	28.2.1 2 (duas) calças comprida em tecido brim rip stope ou similar;
	28.2.2 2 (duas) camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar;
	28.2.3 1 (uma) jaqueta forrada ou japona com emblema;
	28.2.4 1 (um) par de coturno ou sapato, de boa qualidade, compatível com as atividades desempenhadas e também com o uniforme;
	28.2.5 1 (um) boné com emblema.

	28.3 Os itens 22.2.1, 22.2.2 e 22.2.3 deverão ser substituídos obrigatoriamente a cada 6 (seis) meses, os itens 22.2.4 e 22.2.5 devem ser substituídos a cada 12 (doze) meses ou, em ambos os casos, imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes ou quando a Contratante verificar a necessidade de troca.

	29 Fornecer aos seus empregados uniformes com a identificação da Contratada, adequados ao tipo de serviço, adequados ao clima da cidade de Londrina, devendo cuidar para que sempre mantenham o aspecto de limpeza.
	30 A Contratada deverá entregar os uniformes completos aos empregados mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao fiscal da execução do contrato.
	31 Além dos uniformes, a Contratada deverá fornecer no início do contrato todos os materiais e acessórios necessários à boa execução, na quantidade de 01 (um) por vigilante, com exceção do item 31.1.6 que deverá ser único, tais como:
	31.1.1 Cinto de Nylon.
	31.1.2 Capa de chuva.
	31.1.3 Crachá.
	31.1.4 Cassetete.
	31.1.5 Porta Cassetete
	31.1.6 Livro de ocorrências.
	31.1.7 Apito.
	31.1.8 Cordão para apito.
	31.1.9 Lanterna.
	31.1.10 Pilha para lanterna.

	32 Também deverá fornecer Rádio profissional ou semiprofissional, com frequência miníma de 450 MHz, frequência essa que deverá ser compatível com as dependências da Câmara Municipal de Londrina, que permita a utilização do rádio em todo o espaço sem interferências. (Atualmente são utilizados na prestação do serviço o DTR 620).
	32.1 O rádio deverá conter a antena, chip de cinto, bateria recarregável, carregador bi-volt e fones de ouvido.
	32.2 Deverá ser fornecido 01 (um) rádio HT por vigilante em serviço e 02 (dois) rádios HT para o fiscal da contratante, devidamente licenciado pelo órgão responsável.
	32.3 A manutenção dos equipamentos será de exclusiva responsabilidade da empresa Contratada, sendo que no caso de defeito no equipamento, deverá ser reparado ou substituído no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação da Contratada.

	33 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme, materiais e equipamentos a seus empregados, salvo em caso de extravio ou comprovado uso inadequado.
	34 Os materiais de consumo, equipamentos e acessórios deverão ser substituídos quando necessário
	35 A Contratada terá prazo de 3 (três) dias úteis para justificar ou reparar materiais (vestuário, acessórios, equipamentos em geral, etc.), conforme solicitação da contratante, contados a partir da notificação da Contratante para a empresa Contratada.
	SEÇÃO VII - DO PREPOSTO
	36 A empresa deverá manter sede, filial, escritório ou preposto em Londrina – PR com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, conforme artigo 68 da Lei nº 8.666/93, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.
	36.1 O preposto, uma vez indicado pela Contratada e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência;
	36.2 O preposto indicado deverá manter permanente contato com a fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados.
	36.3 Se a fiscalização do Contrato requerer a presença do preposto na administração da Contratante, deverá ele comparecer em até 02 (dois) dias úteis.
	36.4 A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
	36.5 O preposto deverá indicar e manter atualizados seus números de telefone fixo e celular, endereço e e-mail, para que a Contratante efetue quaisquer comunicações oficiais.

	SEÇÃO VIII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
	37 Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:
	37.1 Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.
	37.2 Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
	37.3 Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria.
	37.4 Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que trabalharão nas dependências da Câmara Municipal de Londrina, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias úteis antes do início da prestação dos serviços.
	37.4.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes deverá ser encaminhada à Contratante.
	37.4.2 Encaminhar à Contratante, mensalmente, se for o caso, relação dos empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que irão substituí-los.
	37.4.3 Comunicar à Contratante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a concessão de férias aos vigilantes;
	37.4.4 Quando do encaminhamento da lista nominal, a Contratada deverá comprovar a formação técnica específica da mão de obra empregada, mediante apresentação do certificado de curso de formação de vigilantes, expedido por instituição devidamente habilitada e reconhecida.

	37.5 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
	37.6 Orientar e supervisionar seus empregados, tomando as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à Contratante quando houver necessidade.
	37.6.1 Orientar seus empregados quanto à conduta adequada no trato com servidores, público em geral e patrimônio público.
	37.6.2 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados.

	37.7 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato.
	37.8 Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle.
	37.9 Manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, sem interrupções, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
	37.9.1 Efetuar a reposição dos empregados, em casos de ausência de qualquer natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato à empresa.

	37.10 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Contratante, ou ainda a terceiros, decorrente culpa ou dolo de seus funcionários, durante a execução deste contrato.
	37.11 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço por outras correlatas, tais como obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho, em conformidade com a legislação e com o Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que estiver submetida.
	37.11.1 O descumprimento das obrigações acima citadas não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo para aumento no valor do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação.

	37.12 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de encargos trabalhistas.
	37.12.1 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de suas respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal.
	37.12.2 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a conferência do efetivo recolhimento do FGTS.

	37.13 Efetuar o pagamento de seus funcionários via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.
	37.14 Autorizar a Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	37.15 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas.
	37.16 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo à capacidade física e mental de todos os empregados que prestarão os serviços contratados.
	37.17 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das penalidades cabíveis.
	37.18 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

	38 É vedado à Contratada:
	38.1 A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.
	38.2 A subcontratação do objeto deste certame.

	39 Os prestadores dos serviços, obrigatoriamente, devem apresentar-se devidamente munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida, bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes ou quando o contratante verificar a necessidade de troca e, obrigatoriamente, a cada 06 (seis) meses.
	40 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:
	40.1 Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados, cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo, portando crachá de identificação em local visível.
	40.2 Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito.
	40.3 Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no posto.
	40.4 Conhecer as missões do posto que esteja ocupando, assim como a perfeita utilização dos equipamentos de rádio transmissão e telefones colocados à sua disposição.
	40.5 Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades.
	40.6 Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição, para a realização do serviço e manter limpo o seu posto de serviço.
	40.7 Cumprir a escala de serviço, observando os horários de entrada e saída de cada posto.
	40.8 Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após ser substituído.
	40.9 Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões relativas à execução do serviço.
	40.10 Manter sigilo das informações da área de segurança obtidas em razão da função exercida.
	40.11 Não praticar quaisquer outras atividades alheias ao objeto do Contrato durante o horário em que estiver prestando os serviços.
	40.12 Aplicar, no exercício de sua função, os princípios de relações públicas e humanas recebidos nos cursos de formação, principalmente no que tange ao atendimento ao público em geral.
	40.13 Guardar seus objetos pessoais local próprio, disponibilizado pela Contratante.
	40.14 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função.
	40.15 Não permitir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, inclusive bens de servidores ou terceiros.

	41 No caso de infração aos deveres descritos acima, a Contratante poderá requerer a substituição do vigilante considerado inadequado, fixando prazo para que a Contratada promova a substituição.
	SEÇÃO IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	42 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:
	42.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
	42.2 Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.
	42.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este instrumento.
	42.4 Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo pactuados.
	42.5 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados.
	42.6 Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

	SEÇÃO X - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
	43 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços com o disposto no Contrato.
	43.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no Departamento de Administração Predial.

	44 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	44.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a prestação dos serviços.
	44.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
	44.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	44.4 Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive com relação a valores.
	44.5 Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	44.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as providências cabíveis.

	45 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.
	45.1 O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

	46 A Gestão do Contrato caberá ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio, que receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
	47 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante a conferência dos encargos e tributos incidentes na prestação do serviço, bem como a realização das retenções devidas.
	48 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	SEÇÃO XI - DA GARANTIA CONTRATUAL
	49 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do serviço.
	49.1 O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.
	49.2 A não apresentação da garantia devida implicará na rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

	50 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
	50.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
	50.2 Seguro-garantia.
	50.3 Fiança bancária.

	51 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, em conta que será informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93
	52 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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.
	53 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.
	54 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:
	54.1 Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
	54.2 Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da Contratada.
	54.3 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
	54.4 Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
	54.5 Obrigações trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciárias não honradas pela Contratada.
	54.6 Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão contratual.

	55 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.
	56 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
	57 A garantia, independentemente da modalidade, deverá vigorar por 90 (noventa) dias além do período da execução do Contrato, devendo ser complementada proporcionalmente ou renovada nos casos de aumento no preço pactuado ou de renovação do contrato.
	57.1 Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.
	57.2 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada, sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

	SEÇÃO XII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	58 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	58.1 O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos relativos à execução do contrato.
	58.2 Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s) extraordinário(s), conforme cada situação.
	58.3 O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturado.
	58.4 A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota Fiscal/Fatura.

	59 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.
	60 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
	60.1 Cópia da folha de pagamento
	60.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
	60.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
	60.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
	60.5 Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
	60.6 Certidão negativa de débitos INSS (CND).
	60.7 Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
	60.8 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
	60.9 Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
	60.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
	60.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
	60.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários).
	60.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

	61 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos indicados nos subitens 27.3, 27.5, 27.7, 27.8 e 27.9 acima.
	61.1 Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.
	61.2 Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.
	61.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão conferidos mensalmente.

	62 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o recebimento definitivo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
	63 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	63.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

	64 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.
	65 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	66 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	SEÇÃO XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
	67 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data indicada para início da execução dos serviços, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	67.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

	68 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
	69 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação.
	70 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	70.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos.
	70.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	70.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

	71 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
	SEÇÃO XIV - DAS PENALIDADES
	72 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	73 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	73.1 Advertência.
	73.2 Multa.
	73.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
	73.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

	74 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.
	75 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
	75.1 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação as seguintes:
	75.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.5 Atraso injustificado no envio dos vigilantes requisitados em virtude de demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três) horas seja ultrapassado, a ocorrência será considerada como recusa de encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.
	75.1.6 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.7 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do contrato).

	75.2 Se a empresa não assinar o contrato, será aplicada multa compensatória correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa penalizada.
	75.3 Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
	75.4 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras penalidades previstas.

	76 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da execução do contrato.
	76.1 Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

	77 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:
	77.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta.
	77.2 Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

	78 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
	78.1 A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da data de sua notificação.
	78.2 Nos casos em que for aplicável a declaração de inidoneidade, o prazo para a apresentação de defesa da Contratada será de 10 (dez) dias úteis, contados da abertura de vista dos autos.
	78.3 A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de veracidade dos fatos imputados pela Administração.

	79 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e se dará da seguinte maneira:
	79.1 O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e circunstâncias e pedirá providências.
	79.2 O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
	79.3 Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório à Presidência da Câmara Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que medida.

	80 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.

	ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (procuração)
	ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL
	ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
	ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
	ANEXO VII – ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
	ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
	Obs:
	1 - Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
	2 - A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.
	3 – Fórmula de cálculo: Valor do Patrimônio Líquido x 12 >1
	Valor total dos contratos *
	4- Observação: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).
	5 - Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.
	6 - Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.
	Fórmula de cálculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
	Valor da Receita Bruta

	ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei nº 9.854/99)
	ANEXO X – MINUTA DE Contrato Administrativo
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de Referência (Anexo I do Pregão Presencial nº …./2018), no Edital do certame e em seus Anexos.
	2 A descrição do serviço, as exigências relacionadas a uniformes e insumos e a disciplina das obrigações da Contratada estão previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …../2018 constante da seq. 1.3 dos autos do Processo Administrativo nº 62/2018), documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.
	CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	3 As despesas com a execução do contrato decorrentes do presente instrumento, correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.
	CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
	4 Após a assinatura do contrato e da prestação de garantia contratual referida na Seção XI do Termo de Referência, a Fiscal do Contrato solicitará a Nota de Empenho e encaminhará ao Contratado para que este dê início à execução contratual.
	5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
	5.1 O valor a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
	5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

	6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
	7 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir do dia 1º de fevereiro de 2019, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	7.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

	8 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação.
	8.1 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

	9 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	9.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos.
	9.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	9.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

	10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.
	11 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
	CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
	12 O valor total do presente contrato é de R$ … (...) e corresponde à soma do preço anual final da Contratada definido na tabela do subitem 12.2 abaixo com o valor estimado referente à previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº .../2018).
	12.1 O valor da previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal é de R$ …... (...) e foi obtido com base no valor/hora para o posto 1 a partir da planilha de custos e formação de preços da proposta final da Contratada, multiplicado pela quantidade estimada de horas extras definidas nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …./2018).
	12.2 O preço dos serviços contratados exposto na tabela abaixo:

	CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
	13 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	13.1 O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos relativos à execução do contrato.
	13.2 Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s) extraordinário(s), conforme cada situação.
	13.3 O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturado.
	13.4 A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota Fiscal/Fatura.

	14 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.
	15 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
	15.1 Cópia da folha de pagamento
	15.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
	15.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
	15.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
	15.5 Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
	15.6 Certidão negativa de débitos INSS (CND).
	15.7 Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
	15.8 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
	15.9 Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
	15.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
	15.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
	15.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários).
	15.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

	16 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos indicados nos subitens 15.3, 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 acima.
	16.1 Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.
	16.2 Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.
	16.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão conferidos mensalmente.

	17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o recebimento definitivo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
	18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	18.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

	19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.
	20 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	21 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	22 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, podendo a Contratante deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas após procedimento administrativo que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa e contraditório.
	CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
	23 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços com o disposto no Contrato.
	23.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no Departamento de Administração Predial.

	24 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	24.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a prestação dos serviços.
	24.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
	24.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	24.4 Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive com relação a valores.
	24.5 Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	24.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as providências cabíveis.

	25 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.
	25.1 O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

	26 A Gestão do Contrato caberá ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio, que receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
	27 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante a conferência dos encargos e tributos incidentes na prestação do serviço, bem como a realização das retenções devidas.
	28 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	29 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	30 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	30.1 Advertência.
	30.2 Multa.
	30.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
	30.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

	31 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.
	32 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
	32.1 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação as seguintes:
	32.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.5 Atraso injustificado no envio dos vigilantes requisitados em virtude de demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três) horas seja ultrapassado, a ocorrência será considerada como recusa de encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.
	32.1.6 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.7 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do contrato).

	32.2 Se a empresa não assinar o contrato, será aplicada multa compensatória correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa penalizada.
	32.3 Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
	32.4 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras penalidades previstas.

	33 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da execução do contrato.
	33.1 Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

	34 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:
	34.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta.
	34.2 Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

	35 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
	35.1 A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da data de sua notificação.
	35.2 Nos casos em que for aplicável a declaração de inidoneidade, o prazo para a apresentação de defesa da Contratada será de 10 (dez) dias úteis, contados da abertura de vista dos autos.
	35.3 A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de veracidade dos fatos imputados pela Administração.

	36 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e se dará da seguinte maneira:
	36.1 O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e circunstâncias e pedirá providências.
	36.2 O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
	36.3 Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório à Presidência da Câmara Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que medida.
	36.4 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.

	37 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
	37.1 Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

	38 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital, o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº 9.784, de 1999.
	39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da regra “pro-rata die” para períodos fracionados.
	CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
	40 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	41 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
	42 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
	CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL
	43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
	44 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
	45 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80, da Lei nº 8.666/93, no que couberem.
	CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
	46 O valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos funcionários da contratada, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção coletiva de trabalho, e na hipótese de alteração da legislação trabalhista, na exata medida da repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do fato ou ato novo.
	46.1 A solicitação deverá ser imediata e acompanhada de cálculos e documentação comprobatória, inclusive de aumento salarial concedido à categoria profissional, não incidindo correção monetária na demora da solicitação.
	46.2 As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

	47 O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início da vigência contratual, com base na variação do IPC-FIPE, ou outro índice que venha a substituí-lo, conforme as disposições previstas na Lei nº 9069/1995, devendo ser solicitado por pedido escrito pela Contratada acompanhado de planilhas de cálculos e documentação comprobatória e somente será devido a partir da protocolização do pedido, não sendo aplicado retroativamente.
	48 A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, interrompendo-se este prazo se a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.
	48.1 A Contratante deverá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela Contratada.

	49 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
	49.1 Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou
	49.2 Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

	50 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
	51 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS
	52 Constituem documentos anexos a este instrumento:
	52.1 O Edital do Pregão Presencial nº .../2018 e os anexos que o compõem – principalmente o Termo de Referência (Anexo I do Edital);
	52.2 A proposta final da Contratada e a sua respectiva planilha de custos e formação de preços.

	53 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
	CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO
	54 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
	CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
	55 O foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	2 O preço máximo da presente licitação é de R$ 822.597,96 (Oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) e corresponde à soma do preço máximo total para os serviços definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o valor estimado referente à previsão de horas extras anuais e da previsão de demanda extraordinária de pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste edital).
	2.1 O valor da previsão anual para horas extras e para demanda extraordinária de pessoal é de R$ 89.279,52 (Oitenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e foi obtido com base no preço máximo do serviço regular definido na tabela do subitem 2.3 abaixo, multiplicando-se o valor/hora pela quantidade estimada de horas extras definida nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste edital).
	2.2 O preço total da contratação será formado pela soma da proposta da empresa Contratada com o valor das horas extras estimadas obtido pela Contratante a partir da Planilha de Custos e Formação de Preços final apresentada pela Contratada.
	2.3 O preço máximo a ser pago pelos serviços obedecerá aos seguintes parâmetros:

	3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato Administrativo (Anexo X deste Edital).
	3.1 O início da prestação de serviços será em 1º de fevereiro de 2019.


	SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

	SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
	6 É vedada a participação nesta licitação de:
	6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
	6.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara;
	6.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
	6.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
	6.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
	6.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – PR.
	6.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores ou em dissolução.
	6.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
	6.9 Sociedades cooperativas.


	SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO
	7 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
	7.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do credenciamento:
	7.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;
	7.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
	7.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo III).

	7.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá constar também:
	7.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
	7.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender do modo de constituição da licitante.

	7.3 O envelope nº. 1 (Proposta);
	7.4 O envelope nº. 2 (Documentação).


	SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO
	8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.
	9 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
	10 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante:
	10.1 O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar o licitante isoladamente.
	10.2 O documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador capaz de representar o administrador isoladamente.

	11 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa licitante poderá ter apenas um representante.
	12 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
	12.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
	12.2 A desistência das propostas apresentadas.


	SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
	13 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:
	13.1 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa licitante]”.
	13.2 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da empresa licitante]”.

	14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.
	14.1 Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
	14.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
	14.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (anexo III);
	14.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da Junta Comercial,

	14.2 Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição.
	14.3 O invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização da sessão]”.
	14.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

	15 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devem apresentar:
	15.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
	15.2 O preço em algarismo, unitário e global, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como despesas com impostos, taxas, materiais, equipamentos, uniformes, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara Municipal de Londrina, dos materiais, uniformes e equipamentos.

	16 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:
	16.1 Planilha de custos e formação de preços, que será disponibilizada para download, onde conste necessariamente o custo unitário de mão de obra (valor unitário homem/mês), fundamental para a revisão do preço, estimativa de custo e outros detalhes que forem necessários à prestação do serviço, levando-se em conta o período mensal.
	16.1.1 A planilha a ser utilizada é a do Anexo VI deste Edital estará disponível no endereço eletrônico …..…………... ou no endereço http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml no campo próprio do Pregão Presencial nº XX/2018, e corresponde à Planilha constante da Instrução Normativa nº 05/2017, sendo de total responsabilidade da empresa o seu preenchimento.
	16.1.2 No Anexo VII deste Edital constam orientações gerais para o auxílio no preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços e apresentação da proposta.
	16.1.3 As licitantes poderão incluir nas planilhas de custos e formação de preços novos itens que sejam essenciais à demonstração do preço proposto, bem como deverão incluir itens obrigatórios pela Convenção Coletiva de Trabalho ou pela legislação que eventualmente não constem no modelo disponibilizado para download.
	16.1.4 Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime de tributação a que estará submetida durante a execução do contrato, considerando inclusive as possíveis alterações com o novo faturamento decorrente de eventual contratação.

	16.2 A indicação dos componentes do preço que consistam em custos não renováveis, que serão pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, a fim de serem eliminados quando da possível prorrogação da vigência do contrato, conforme orientações do Anexo VII do Edital
	16.3 Documento hábil da Previdência Social que demonstre o multiplicador do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
	16.4 A indicação da Convenção Coletivas que embasaram a proposta.
	16.5 O Atestado de Vistoria referido no final da Seção I do Termo de Referência ou a declaração correlata (modelo do Anexo V).
	16.6 Declaração de que o licitante possui ou que instalará escritório no Município de Londrina-PR, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato.

	17 A apresentação da proposta implica:
	17.1 O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
	17.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na proposta;
	17.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
	17.4 Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato Administrativo (Anexo X), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada.

	18 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Câmara Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.
	19 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro, com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação posterior.
	20 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada, ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.
	21 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso, poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

	SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES
	22 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
	23 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a especificação incompatível com o Termo de Referência.
	24 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
	24.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
	24.2 Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

	25 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.
	26 O julgamento será realizado pelo valor global mensal para os serviços e somente serão aceitas duas casas decimais.
	27 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
	28 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos itens anteriores.

	SEÇÃO VIII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
	29 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na etapa de lances.
	30 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira colocada.
	31 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.
	32 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

	SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
	33 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para enviar a planilha de custo e composição de preço devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances.
	33.1 A nova planilha poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as originais sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.
	33.2 Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunião, convocando os licitantes.
	33.3 O não encaminhamento da planilha recomposta implicará na desclassificação da licitante.
	33.4 O Pregoeiro poderá requerer a apresentação, junto com a nova planilha, de cópia da(s) Convenção(ões) Coletiva(s) de Trabalho que embasaram a proposta da licitante.

	34 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à exequibilidade, ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
	35 Erros no preenchimento da Planilha não constituem motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
	36 Será desclassificada a proposta final que:
	36.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
	36.2 Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
	36.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
	36.4 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o respectivo item.
	36.5 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
	36.6 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

	37 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
	38 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
	39 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital.
	40 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor nas seguintes situações:
	40.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
	40.2 Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em primeiro lugar.

	41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
	42 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

	SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO
	43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº. 2) do licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.
	44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
	45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se encontre licitante em condições de ser habilitado.
	46 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação), devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.
	46.1 Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

	47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
	47.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);
	47.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
	47.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários);
	47.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF);
	47.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

	48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:
	48.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.
	48.2 Balanço patrimonial registrado e demonstrações contábeis do exercício social de 2017, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, para atendimento dos seguintes requisitos:
	48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de Liquidez Geral, (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculados conforme as seguintes fórmulas:
	48.2.2 Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor máximo da contratação; e
	48.2.3 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

	48.3 Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VIII de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita no item 48.2.3 acima, observados os seguintes requisitos:
	48.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e
	48.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

	48.4 A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 e 48.3 por meio de apresentação de memória de cálculo.

	49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
	49.1 Para a aferição da compatibilidade com relação às características, será exigida a comprovação da prestação de serviços de vigilância patrimonial, com cessão de mão de obra e dedicação exclusiva.
	49.2 Para a aferição da compatibilidade com relação à quantidade, será exigida a comprovação da prestação de serviços referidos no item anterior com a alocação de mão de obra de, no mínimo, 10 vigilantes (quantidade equivalente à da contratação).
	49.3 Para a aferição da compatibilidade com relação ao prazo, será exigida a comprovação da prestação de serviços terceirizados pelo período mínimo de 3 (três) anos (comprovação de experiência mínima de 3 anos).
	49.3.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação do período mínimo de prestação dos serviços, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

	49.4 Para a aferição do quantitativo, será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.
	49.4.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

	49.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
	49.6 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.
	49.7 Os requisitos de tempo e de quantidade serão contados de modo que em cada mês dos 3 (três) anos exigidos, ainda que de modo interrupto, a empresa tenha gerenciado o quantitativo mínimo previsto no item 49.2 do Edital.
	49.8 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
	49.9 Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa jurídica emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual, com data de início e de término da execução dos serviços, o quantitativo de funcionários alocados, descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho do licitante.

	50 Serão ainda exigidos:
	50.1 Para fins de comprovação de requisitos previstos em lei especial (Art. 14, I da Lei 7.102/1983): Comprovante da Autorização de Funcionamento ou Revisão da Autorização de Funcionamento, concedido pelo Ministério da Justiça, nos termos da lei (Art. 20 da Lei 7.102/1983 e art. 32 do Decreto n.º 89.056/1983).
	50.2 Declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo IX deste Edital.

	51 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação específica para apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o certame.
	52 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.1 A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de classificação.

	53 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão emissor.
	54 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação independe do prazo de expedição.

	SEÇÃO XI – DOS RECURSOS
	55 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos autos.
	56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.
	57 Não serão conhecidos:
	57.1 O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado na Ata da Sessão.
	57.2 O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente, ou seja, fora do prazo.
	57.3 Os recursos imotivados ou insubsistentes.

	58 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três) dias após o registro do recebimento.
	59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.
	60 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

	SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
	61 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
	61.1 Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
	61.2 Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

	62 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:
	62.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
	62.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006.
	62.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ.

	63 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
	64 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do certame.
	65 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará início ao prazo de 5 (cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

	SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO e do conteúdo Do Contrato Administrativo
	66 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias, assinar o Contrato Administrativo (Anexo X deste edital).
	67 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez, por igual período.
	68 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002.
	68.1 O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo inidôneo.

	69 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo X), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual, regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

	SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	70 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
	70.1 A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do direito de petição.
	70.2 A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão pública para garantir a segurança da contratação.

	71 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em que a alteração afeta a formulação das propostas.
	72 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.
	73 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.
	74 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
	75 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos envelopes.
	76 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
	77 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia, de economia e do interesse público.
	78 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
	79 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
	80 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
	81 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de Londrina.
	82 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina, com exclusão de qualquer outro.

	SEÇÃO XV – DOS ANEXOS
	83 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
	83.1 Anexo I: Termo de Referência;
	83.2 Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
	83.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do Edital;
	83.4 Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
	83.5 Anexo V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA;
	83.6 Anexo VI: Modelo de Planilhas de Custos e Composição de Preços;
	83.7 Anexo VII: Orientações gerais acerca do preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços e de apresentação das propostas.
	83.8 Anexo VIII: Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública
	83.9 Anexo IX: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
	83.10 Anexo X: Minuta do Contrato Administrativo.


	ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
	SEÇÃO I - DO OBJETO
	1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	1.1 Para garantir a isonomia entre os participantes, fica estabelecido, como referência salarial para a elaboração das propostas de preços e composição da planilha de custos e formação de preços a Convenção Coletiva …… registrada no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE sob o nº ………..

	2 O serviço de vigilância patrimonial compreende a alocação de mão de obra pela Contratada e o fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários especificados neste Termo de Referência.
	2.1 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
	2.1.1 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas das 8 às 12h e das 14 às 18h, de Segunda a Sexta-feira – Total de 40 horas semanais.
	2.1.2 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 11:30 às 20 h de Segunda a Sexta-feira – Total de 40 horas semanais.
	2.1.3 Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas, compreendidas das 8 às 20h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36 horas.
	2.1.4 Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas, compreendidas das 20 às 8h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36 horas.


	3 Quadro-resumo da descrição dos postos e da quantidade de vigilantes por posto:
	4 Considerando que a carga horária do postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2 totaliza 40 horas semanais, o Departamento de Administração Predial, por meio do fiscal da execução do contrato, elaborará escala que deverá ser cumprida pelos vigilantes dos postos indicados de modo a totalizar 44 horas semanais, carga horária base da categoria.
	4.1 A escala determinará que os vigilantes trabalhem as 4 (quatro) horas restantes ao longo da semana ou, eventualmente, aos sábados.

	5 A carga horária do posto indicado no subitem 2.1.2 já inclui um intervalo intrajornada de 30 minutos que deverá ser realizado de maneira não concomitante por vigilante do referido posto.
	6 A prestação do serviço deverá ser iniciada em 1º de fevereiro de 2019.
	6.1 Caso não haja tempo hábil, justificado pela Contratada e aceito pela Contratante, nova data de início será indicada.

	7 O total de quantitativo de mão de obra que deverá ser alocado deverá ser de 10 (dez) vigilantes, incluindo os envolvidos nos turnos de 12x36 horas.
	7.1 Da quantidade de vigilantes especificada nos postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2, 1 (um) vigilante deverá ser do sexo feminino.

	8 A empresa proponente deverá apresentar em sua proposta uma Planilha de Custos e Formação de Preços para cada posto de serviço.
	9 A prestação dos serviços se dará no prédio e dependências da Câmara Municipal de Londrina.
	10 Fica facultado às empresas interessadas em oferecer proposta visitar e vistoriar as dependências da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com o objetivo de proporcionar o conhecimento necessário à elaboração da proposta.
	10.1 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial, pelo telefone (43) 3374-1253, se segunda à sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão acompanhadas pela servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito.
	10.2 À empresa que realizar a visita e vistoria será fornecido atestado, em que constará a identificação da empresa (Razão social e CNPJ), o nome do representante que realizou a visita/vistoria, a indicação das dependências da Câmara Municipal o local vistoriado, a data da vistoria e o nome do servidor da CML que acompanhou a vistoria.
	10.3 O atestado deverá ser anexado à proposta de preços da empresa.

	11 A empresa que não realizar a visita e a vistoria do local da prestação dos serviços deverá apresentar declaração de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina foram suficientes para o correto dimensionamento dos serviços a serem prestados, bem como para o levantamento dos materiais e equipamentos a serem fornecidos (modelo Anexo V).
	11.1 A declaração deverá ser anexada à proposta escrita apresentada pela empresa.

	SEÇÃO II - DA JUSTIFICATIVA
	12 A contratação dos serviços aqui descritos se justifica pela necessidade de proteger o patrimônio público, aliado ao término da vigência do Contrato vigente.
	13 Para proporcionar níveis adequados de segurança para o desenvolvimento das atividades rotineiras da Câmara Municipal de Londrina, faz-se necessário a ampliação do efetivo de vigilantes terceirizados, em relação ao contrato vigente, em razão do aumento do fluxo de pessoas no período matutino e também para melhorar o atendimento nos dias em que há sessão na Câmara.
	14 A exigência de que haja, ao menos, 1 (uma) vigilante do sexo feminino (subitem 7.1), se deve ao fato de diariamente circularem nas dependências da Câmara Municipal de Londrina muitas visitantes e servidoras e se destina a evitar constrangimentos no caso de controle de tumulto, revistas e vistoria em banheiro feminino, por exemplo.
	SEÇÃO III - DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NÃO ARMADA
	15 O serviço de vigilância patrimonial será prestado pela Contratada por meio de mão de obra especializada (vigilantes).
	16 São atribuições dos vigilantes:
	16.1 Exercer a vigilância e proteção de seu posto de serviço e das áreas sob sua responsabilidade, bem como dos bens móveis existentes.
	16.2 Manter a atenção, observando o fluxo de pessoas e materiais que passam pelo seu posto.
	16.3 Auxiliar no controle da entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que os bens patrimoniais sob o domínio do Contratante somente serão liberados depois de vistoriados e mediante apresentação do formulário próprio, definido pelo departamento competente da Contratante.
	16.4 Fiscalizar o ingresso de membros e servidores após o horário de expediente e nos feriados e finais de semana, efetuando o registro em livro próprio.
	16.5 Fiscalizar a entrada de cessionários e prestadores de serviço após o horário de expediente do contratante e nos feriados e finais de semana, impedindo a entrada sem a devida autorização e registro.
	16.6 Permitir o ingresso às instalações, prestando informações de caráter genérico ao público.
	16.7 Permitir aos portadores de deficiência física acesso aos elevadores, procurando ajudá-lo(s), quando for o caso, no desembarque de veículos.
	16.8 Dar cobertura às autoridades que transitarem na sua área de serviço, quando solicitado pela fiscalização do contrato.
	16.9 Impedir o ingresso nas dependências da Câmara Municipal de Londrina de pessoas que estejam portando arma de qualquer natureza, ressalvadas as ações policiais, no caso de flagrante delito e outras situações previstas nas normas internas da Contratante.
	16.10 Colaborar com as polícias civil e militar nas ocorrências de ordem policial sucedidas nas instalações da Contratante, facilitando, à medida do possível, a atuação daquelas entidades, inclusive na indicação de testemunhas de eventuais acontecimentos.
	16.11 Observar a movimentação de indivíduos em atitude suspeita nas imediações da posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida do Contratante e de acordo com as normas internas do órgão, bem como aquelas que entender oportunas, conforme treinamento recebido.
	16.12 Coibir a entrada de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações sem que estejam devidamente autorizados pela Administração.
	16.13 Não permitir a fixação de panfletos ou cartazes nos murais, paredes, pilastras, vidraças, janelas, dentre outros espaços, nos prédios do contratante sem prévia autorização.
	16.14 Repassar ao vigilante que está assumindo o posto, quando de sua rendição, todas as orientações recebidas e vigentes, bem como eventuais anomalias observadas nas instalações e suas imediações.
	16.15 Registrar em instrumento próprio as ocorrências e os principais fatos do dia.
	16.16 Comunicar imediatamente à fiscalização do contrato qualquer dano ou defeito observado nas instalações.
	16.17 Comunicar à fiscalização do contrato todo acontecimento entendido como irregular e/ou que atente contra o patrimônio da Contratante.
	16.18 Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores achados e perdidos nas dependências do contratante, providenciando sua imediata remessa à direção da Câmara, com o devido registro em formulário próprio e observância das normas internas do contratante.
	16.19 Interditar e desinterditar áreas, em caso de incêndio, obras e outras ocorrências, conforme determinações emanadas pela fiscalização do contrato.
	16.20 Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes, no que for pertinente à sua esfera de atuação, evitando aglomerações, discussões e outras irregularidades em seu posto de serviço.
	16.21 Executar rondas diárias conforme recomendações da fiscalização do contrato, verificando todas as dependências, adotando cuidados e providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade das instalações.
	16.22 Operar, eventualmente, equipamentos de controle de acesso, como, por exemplo, catracas e detectores de metais.
	16.23 Cumprir todas as atividades relativas ao serviço de vigilância em conformidade com as normas internas, este Termo de Referência e o contrato decorrente deste certame.
	16.24 Demais atividades relacionadas à finalidade do serviço de vigilância, de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio da Câmara Municipal de Londrina.

	17 Se for necessário, a critério da Contratante, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente ao Contratado, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
	SEÇÃO IV - DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS
	18 A Contratante possui, em seu histórico, atividades que são realizadas fora do seu horário regular de expediente. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis, foi elaborada uma estimativa no quantitativo de 1000 horas incluídos todos os postos do contrato, para realização de possíveis horas extraordinárias.
	19 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das horas extraordinárias.
	20 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias, fiscais e despesas de alimentação. O valor da hora extra será calculado conforme a legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes
	20.1 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

	21 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o serviço extraordinário, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas extras que é de 1.000 (um mil) horas.
	SEÇÃO V - DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS DE PESSOAL
	22 A Contrante possui, em seu histórico, atividades que aumentam a circulação de pessoas em suas dependências, como, por exemplo, votação de assuntos com grande repercussão social, audiências públicas, sessões de julgamento de agentes políticos etc. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis e diante da necessidade de se contar com um contingente maior de vigilantes, se faz necessária a contratação de demandas extraordinárias de pessoal.
	22.1 Para essa demanda extraordinária de pessoal a estimativa é de 1000 horas com um quantitativo de mão de obra de 1 (um) até 20 (vinte) vigilantes por vez.
	22.2 Quando o quantitativo de mão de obra solicitado for superior a 5 (cinco) vigilantes, pelo menos 1 (um) deles deverá ser do sexo feminino.

	23 A Contratante deverá fazer a solicitação por e-mail em até 2 (dois) dias úteis antes da data do evento, especificando a data, o horário e quantitativo de mão de obra para a demanda extraordinária.
	24 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das horas extraordinárias.
	25 O valor da hora incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias, fiscais e despesas de alimentação e será calculado conforme a legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes
	25.1 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada.
	25.2 Quando da solicitação de adicional de pessoal, o pagamento poderá se dar na forma de hora extra ou hora normal do funcionário, a depender da forma de preenchimento do posto.
	25.3 Quando da ocorrência desta situação, para recebimento dos valores, a empresa deverá encaminhar o holerite do funcionário, que demonstrará como se deu o pagamento ao mesmo e a informação de sua jornada de trabalho, desta forma será possível determinar se o funcionário trabalhou em horário normal de seu expediente ou estava realizando horas extras.
	25.4 O pagamento deverá ser realizado levando em consideração a planilha de custos da proposta final da Contratada e a metodologia constante do Anexo VII do Edital de Pregão Presencial nº .../2018, ou seja, com a supressão de módulos e submódulos que já estejam sendo suportados pelo contrato normal mensal.

	26 Quando da convocação motivada por demanda extraordinária de pessoal, a Contratada deverá fornecer radio profissional ou semiprofissional (rádio HT) compatível com os utilizados no serviço ordinário para a Contratante e em quantidade adequada à prestação de serviços.
	27 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o a demanda extraordinária de pessoal, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas que é de 1.000 (um mil) horas.
	SEÇÃO VI - DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	28 Na execução do contrato, a Contratada deverá fornecer a seus funcionários todos os uniformes e seus complementos, necessários à boa execução do serviço e em conformidade com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
	28.1 A Contratada deverá obedecer ao seu padrão de uniforme, registrado e aprovado junto ao Ministério da Justiça.
	28.2 A Contratada deverá fornecer:
	28.2.1 2 (duas) calças comprida em tecido brim rip stope ou similar;
	28.2.2 2 (duas) camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar;
	28.2.3 1 (uma) jaqueta forrada ou japona com emblema;
	28.2.4 1 (um) par de coturno ou sapato, de boa qualidade, compatível com as atividades desempenhadas e também com o uniforme;
	28.2.5 1 (um) boné com emblema.

	28.3 Os itens 28.2.1, 28.2.2 e 28.2.3 deverão ser substituídos obrigatoriamente a cada 6 (seis) meses, os itens 28.2.4 e 28.2.5 devem ser substituídos a cada 12 (doze) meses ou, em ambos os casos, imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes ou quando a Contratante verificar a necessidade de troca.

	29 Fornecer aos seus empregados uniformes com a identificação da Contratada, adequados ao tipo de serviço, adequados ao clima da cidade de Londrina, devendo cuidar para que sempre mantenham o aspecto de limpeza.
	30 Além dos uniformes, a Contratada deverá fornecer no início do contrato todos os materiais e acessórios necessários à boa execução, na quantidade de 01 (um) por vigilante, com exceção do item 30.1.6 que deverá ser único, tais como:
	30.1.1 Cinto de Nylon.
	30.1.2 Capa de chuva.
	30.1.3 Crachá.
	30.1.4 Cassetete.
	30.1.5 Porta Cassetete
	30.1.6 Livro de ocorrências.
	30.1.7 Apito.
	30.1.8 Cordão para apito.
	30.1.9 Lanterna.
	30.1.10 Pilha para lanterna.

	31 Também deverá fornecer Rádio profissional ou semiprofissional, com frequência miníma de 450 MHz, frequência essa que deverá ser compatível com as dependências da Câmara Municipal de Londrina, que permita a utilização do rádio em todo o espaço sem interferências. (Atualmente são utilizados na prestação do serviço o DTR 620).
	31.1 O rádio deverá conter a antena, chip de cinto, bateria recarregável, carregador bi-volt e fones de ouvido.
	31.2 Deverá ser fornecido 01 (um) rádio HT por vigilante em serviço e 02 (dois) rádios HT para o fiscal da contratante, devidamente licenciado pelo órgão responsável.
	31.3 A manutenção dos equipamentos será de exclusiva responsabilidade da empresa Contratada, sendo que no caso de defeito no equipamento, deverá ser reparado ou substituído no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação da Contratada.

	32 A Contratada deverá entregar os uniformes completos aos empregados, os materiais e acessórios e os rádios mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao fiscal da execução do contrato.
	33 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme, materiais e equipamentos a seus empregados, salvo em caso de extravio ou comprovado uso inadequado.
	34 Os materiais de consumo, equipamentos e acessórios deverão ser substituídos quando necessário
	35 A Contratada terá prazo de 3 (três) dias úteis para justificar ou reparar materiais (vestuário, acessórios, equipamentos em geral, etc.), conforme solicitação da contratante, contados a partir da notificação da Contratante para a empresa Contratada.
	SEÇÃO VII - DO PREPOSTO
	36 A empresa deverá manter sede, filial, escritório ou preposto em Londrina – PR com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, conforme artigo 68 da Lei nº 8.666/93, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.
	36.1 O preposto, uma vez indicado pela Contratada e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência;
	36.2 O preposto indicado deverá manter permanente contato com a fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados.
	36.3 Se a fiscalização do Contrato requerer a presença do preposto na administração da Contratante, deverá ele comparecer em até 02 (dois) dias úteis.
	36.4 A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
	36.5 O preposto deverá indicar e manter atualizados seus números de telefone fixo e celular, endereço e e-mail, para que a Contratante efetue quaisquer comunicações oficiais.

	SEÇÃO VIII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
	37 Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:
	37.1 Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.
	37.2 Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
	37.3 Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria.
	37.4 Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que trabalharão nas dependências da Câmara Municipal de Londrina, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias úteis antes do início da prestação dos serviços.
	37.4.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes deverá ser encaminhada à Contratante.
	37.4.2 Encaminhar à Contratante, mensalmente, se for o caso, relação dos empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que irão substituí-los.
	37.4.3 Comunicar à Contratante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a concessão de férias aos vigilantes;
	37.4.4 Quando do encaminhamento da lista nominal, a Contratada deverá comprovar a formação técnica específica da mão de obra empregada, mediante apresentação do certificado de curso de formação de vigilantes, expedido por instituição devidamente habilitada e reconhecida.

	37.5 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
	37.6 Orientar e supervisionar seus empregados, tomando as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à Contratante quando houver necessidade.
	37.6.1 Orientar seus empregados quanto à conduta adequada no trato com servidores, público em geral e patrimônio público.
	37.6.2 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados.

	37.7 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato.
	37.8 Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle.
	37.9 Manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, sem interrupções, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
	37.9.1 Efetuar a reposição dos empregados, em casos de ausência de qualquer natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato à empresa.

	37.10 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Contratante, ou ainda a terceiros, decorrente culpa ou dolo de seus funcionários, durante a execução deste contrato.
	37.11 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço por outras correlatas, tais como obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho, em conformidade com a legislação e com o Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que estiver submetida.
	37.11.1 O descumprimento das obrigações acima citadas não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo para aumento no valor do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação.

	37.12 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de encargos trabalhistas.
	37.12.1 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de suas respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal.
	37.12.2 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a conferência do efetivo recolhimento do FGTS.

	37.13 Efetuar o pagamento de seus funcionários via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.
	37.14 Autorizar a Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	37.15 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas.
	37.16 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo à capacidade física e mental de todos os empregados que prestarão os serviços contratados.
	37.17 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das penalidades cabíveis.
	37.18 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

	38 É vedado à Contratada:
	38.1 A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.
	38.2 A subcontratação do objeto deste certame.

	39 Os prestadores dos serviços, obrigatoriamente, devem apresentar-se devidamente munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida, bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos nos termos do subitem 28.3 acima ou quando apresentarem defeitos ou desgastes ou, ainda, quando o contratante verificar a necessidade de troca.
	40 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:
	40.1 Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados, cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo, portando crachá de identificação em local visível.
	40.2 Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito.
	40.3 Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no posto.
	40.4 Conhecer as missões do posto que esteja ocupando, assim como a perfeita utilização dos equipamentos de rádio transmissão e telefones colocados à sua disposição.
	40.5 Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades.
	40.6 Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição, para a realização do serviço e manter limpo o seu posto de serviço.
	40.7 Cumprir a escala de serviço, observando os horários de entrada e saída de cada posto.
	40.8 Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após ser substituído.
	40.9 Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões relativas à execução do serviço.
	40.10 Manter sigilo das informações da área de segurança obtidas em razão da função exercida.
	40.11 Não praticar quaisquer outras atividades alheias ao objeto do Contrato durante o horário em que estiver prestando os serviços.
	40.12 Aplicar, no exercício de sua função, os princípios de relações públicas e humanas recebidos nos cursos de formação, principalmente no que tange ao atendimento ao público em geral.
	40.13 Guardar seus objetos pessoais local próprio, disponibilizado pela Contratante.
	40.14 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função.
	40.15 Não permitir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, inclusive bens de servidores ou terceiros.

	41 No caso de infração aos deveres descritos acima, a Contratante poderá requerer a substituição do vigilante considerado inadequado, fixando prazo para que a Contratada promova a substituição.
	SEÇÃO IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	42 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:
	42.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
	42.2 Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.
	42.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este instrumento.
	42.4 Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo pactuados.
	42.5 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados.
	42.6 Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

	SEÇÃO X - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
	43 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços com o disposto no Contrato.
	43.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no Departamento de Administração Predial.

	44 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	44.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a prestação dos serviços.
	44.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
	44.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	44.4 Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive com relação a valores.
	44.5 Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	44.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as providências cabíveis.

	45 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.
	45.1 O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

	46 A Gestão do Contrato caberá ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio, que receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
	47 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante a conferência dos encargos e tributos incidentes na fatura do serviço, bem como a realização das retenções devidas.
	48 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	SEÇÃO XI - DA GARANTIA CONTRATUAL
	49 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do serviço.
	49.1 O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.
	49.2 A não apresentação da garantia devida implicará na rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

	50 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
	50.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
	50.2 Seguro-garantia.
	50.3 Fiança bancária.

	51 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, em conta que será informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93
	52 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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.
	53 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.
	54 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:
	54.1 Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
	54.2 Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da Contratada.
	54.3 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
	54.4 Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
	54.5 Obrigações trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciárias não honradas pela Contratada.
	54.6 Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão contratual.

	55 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.
	56 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
	57 A garantia, independentemente da modalidade, deverá vigorar por 90 (noventa) dias além do período da execução do Contrato, devendo ser complementada proporcionalmente ou renovada nos casos de aumento no preço pactuado ou de renovação do contrato.
	57.1 Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.
	57.2 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada, sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

	SEÇÃO XII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	58 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	58.1 O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos relativos à execução do contrato.
	58.2 Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s) extraordinário(s), conforme cada situação.
	58.3 O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturado.
	58.4 A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota Fiscal/Fatura.

	59 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.
	60 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
	60.1 Cópia da folha de pagamento
	60.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
	60.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
	60.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
	60.5 Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
	60.6 Certidão negativa de débitos INSS (CND).
	60.7 Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
	60.8 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
	60.9 Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
	60.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
	60.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
	60.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários).
	60.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

	61 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos indicados nos subitens 60.3, 60.5, 60.7, 60.8 e 60.9 acima.
	61.1 Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.
	61.2 Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.
	61.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão conferidos mensalmente.

	62 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o recebimento definitivo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
	63 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	63.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

	64 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.
	65 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	66 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	SEÇÃO XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
	67 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data indicada para início da execução dos serviços, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	67.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

	68 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
	69 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação.
	70 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	70.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos.
	70.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	70.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

	71 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
	SEÇÃO XIV - DAS PENALIDADES
	72 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	73 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	73.1 Advertência.
	73.2 Multa.
	73.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
	73.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

	74 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.
	75 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
	75.1 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação as seguintes:
	75.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do posto, limitada a sua aplicação até o final do horário da prestação de serviços no respectivo posto, sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.5 Atraso injustificado no envio dos vigilantes requisitados em virtude de demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três) horas seja ultrapassado, a ocorrência será considerada como recusa de encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.
	75.1.6 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.7 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do contrato).

	75.2 Se a empresa não assinar o contrato, será aplicada multa compensatória correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa penalizada.
	75.3 Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
	75.4 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras penalidades previstas.

	76 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da execução do contrato.
	76.1 Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

	77 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:
	77.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta.
	77.2 Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

	78 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
	78.1 A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da data de sua notificação.
	78.2 Nos casos em que for aplicável a declaração de inidoneidade, o prazo para a apresentação de defesa da Contratada será de 10 (dez) dias úteis, contados da abertura de vista dos autos.
	78.3 A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de veracidade dos fatos imputados pela Administração.

	79 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e se dará da seguinte maneira:
	79.1 O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e circunstâncias e pedirá providências.
	79.2 O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
	79.3 Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório à Presidência da Câmara Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que medida.

	80 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.

	ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (procuração)
	ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL
	ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
	ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
	ANEXO VII – ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
	ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
	Obs:
	1 - Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
	2 - A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.
	3 – Fórmula de cálculo: Valor do Patrimônio Líquido x 12 = >1 Valor total dos contratos*
	4- Observação: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).
	5 - Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.
	6 - Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.
	Fórmula de cálculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
	Valor da Receita Bruta

	ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei nº 9.854/99)
	ANEXO X – MINUTA DE Contrato Administrativo
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de Referência (Anexo I do Pregão Presencial nº …./2018), no Edital do certame e em seus Anexos.
	2 A descrição do serviço, as exigências relacionadas a uniformes e insumos e a disciplina das obrigações da Contratada estão previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …../2018 constante da seq. 1.3 dos autos do Processo Administrativo nº 62/2018), documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.
	CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	3 As despesas com a execução do contrato decorrentes do presente instrumento, correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.
	CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
	4 Após a assinatura do contrato e da prestação de garantia contratual referida na Seção XI do Termo de Referência, a Fiscal do Contrato solicitará a Nota de Empenho e encaminhará ao Contratado para que este dê início à execução contratual.
	5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
	5.1 O valor a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
	5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

	6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
	7 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir do dia 1º de fevereiro de 2019, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	7.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

	8 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação.
	8.1 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

	9 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	9.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos.
	9.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	9.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

	10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.
	11 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
	CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
	12 O valor total do presente contrato é de R$ … (...) e corresponde à soma do preço anual final da Contratada definido na tabela do subitem 12.2 abaixo com o valor estimado referente à previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº .../2018).
	12.1 O valor da previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal é de R$ …... (...) e foi obtido com base no valor/hora para o posto 1 a partir da planilha de custos e formação de preços da proposta final da Contratada, multiplicado pela quantidade estimada de horas extras definidas nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº …./2018).
	12.2 O preço dos serviços contratados exposto na tabela abaixo:

	CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
	13 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	13.1 O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos relativos à execução do contrato.
	13.2 Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s) extraordinário(s), conforme cada situação.
	13.3 O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturado.
	13.4 A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota Fiscal/Fatura.

	14 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.
	15 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
	15.1 Cópia da folha de pagamento
	15.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
	15.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
	15.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
	15.5 Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
	15.6 Certidão negativa de débitos INSS (CND).
	15.7 Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
	15.8 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
	15.9 Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
	15.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
	15.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
	15.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários).
	15.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

	16 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos indicados nos subitens 15.3, 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 acima.
	16.1 Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.
	16.2 Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.
	16.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão conferidos mensalmente.

	17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o recebimento definitivo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
	18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	18.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

	19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.
	20 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	21 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	22 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, podendo a Contratante deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas após procedimento administrativo que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa e contraditório.
	CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
	23 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços com o disposto no Contrato.
	23.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no Departamento de Administração Predial.

	24 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	24.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a prestação dos serviços.
	24.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
	24.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	24.4 Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive com relação a valores.
	24.5 Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	24.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as providências cabíveis.

	25 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.
	25.1 O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

	26 A Gestão do Contrato caberá ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio, que receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
	27 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante a conferência dos encargos e tributos incidentes na prestação do serviço, bem como a realização das retenções devidas.
	28 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	29 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	30 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	30.1 Advertência.
	30.2 Multa.
	30.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
	30.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

	31 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.
	32 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
	32.1 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação as seguintes:
	32.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.5 Atraso injustificado no envio dos vigilantes requisitados em virtude de demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três) horas seja ultrapassado, a ocorrência será considerada como recusa de encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.
	32.1.6 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.7 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do contrato).

	32.2 Se a empresa não assinar o contrato, será aplicada multa compensatória correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa penalizada.
	32.3 Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
	32.4 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras penalidades previstas.

	33 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da execução do contrato.
	33.1 Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

	34 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:
	34.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta.
	34.2 Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

	35 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
	35.1 A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da data de sua notificação.
	35.2 Nos casos em que for aplicável a declaração de inidoneidade, o prazo para a apresentação de defesa da Contratada será de 10 (dez) dias úteis, contados da abertura de vista dos autos.
	35.3 A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de veracidade dos fatos imputados pela Administração.

	36 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e se dará da seguinte maneira:
	36.1 O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e circunstâncias e pedirá providências.
	36.2 O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
	36.3 Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório à Presidência da Câmara Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que medida.
	36.4 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.

	37 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
	37.1 Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

	38 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital, o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº 9.784, de 1999.
	39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da regra “pro-rata die” para períodos fracionados.
	CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
	40 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	41 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
	42 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
	CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL
	43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
	44 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
	45 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80, da Lei nº 8.666/93, no que couberem.
	CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
	46 O valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos funcionários da contratada, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção coletiva de trabalho, e na hipótese de alteração da legislação trabalhista, na exata medida da repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do fato ou ato novo.
	46.1 A solicitação deverá ser imediata e acompanhada de cálculos e documentação comprobatória, inclusive de aumento salarial concedido à categoria profissional, não incidindo correção monetária na demora da solicitação.
	46.2 As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

	47 O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início da vigência contratual, com base na variação do IPC-FIPE, ou outro índice que venha a substituí-lo, conforme as disposições previstas na Lei nº 9069/1995, devendo ser solicitado por pedido escrito pela Contratada acompanhado de planilhas de cálculos e documentação comprobatória e somente será devido a partir da protocolização do pedido, não sendo aplicado retroativamente.
	48 A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, interrompendo-se este prazo se a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.
	48.1 A Contratante deverá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela Contratada.

	49 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
	49.1 Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou
	49.2 Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

	50 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
	51 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS
	52 Constituem documentos anexos a este instrumento:
	52.1 O Edital do Pregão Presencial nº .../2018 e os anexos que o compõem – principalmente o Termo de Referência (Anexo I do Edital);
	52.2 A proposta final da Contratada e a sua respectiva planilha de custos e formação de preços.

	53 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
	CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO
	54 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
	CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
	55 O foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	2 O preço máximo da presente licitação é de R$ 822.597,96 (Oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos) e corresponde à soma do preço máximo total para os serviços definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o valor estimado referente à previsão de horas extras anuais e da previsão de demanda extraordinária de pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste edital).
	2.1 O valor da previsão anual para horas extras e para demanda extraordinária de pessoal é de R$ 89.279,52 (Oitenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e foi obtido com base no preço máximo do serviço regular definido na tabela do subitem 2.3 abaixo, multiplicando-se o valor/hora pela quantidade estimada de horas extras definida nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I deste edital).
	2.2 O preço total da contratação será formado pela soma da proposta da empresa Contratada com o valor das horas extras estimadas obtido pela Contratante a partir da Planilha de Custos e Formação de Preços final apresentada pela Contratada.
	2.3 O preço máximo a ser pago pelos serviços obedecerá aos seguintes parâmetros:

	3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato Administrativo (Anexo X deste Edital).
	3.1 O início da prestação de serviços será em 1º de fevereiro de 2019.


	SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.

	SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
	6 É vedada a participação nesta licitação de:
	6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
	6.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara;
	6.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
	6.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
	6.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
	6.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – PR.
	6.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores ou em dissolução.
	6.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
	6.9 Sociedades cooperativas.


	SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO
	7 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
	7.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do credenciamento:
	7.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;
	7.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
	7.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo III).

	7.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá constar também:
	7.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
	7.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender do modo de constituição da licitante.

	7.3 O envelope nº. 1 (Proposta);
	7.4 O envelope nº. 2 (Documentação).


	SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO
	8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.
	9 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
	10 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante:
	10.1 O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar o licitante isoladamente.
	10.2 O documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador capaz de representar o administrador isoladamente.

	11 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa licitante poderá ter apenas um representante.
	12 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
	12.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
	12.2 A desistência das propostas apresentadas.


	SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
	13 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:
	13.1 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa licitante]”.
	13.2 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da empresa licitante]”.

	14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.
	14.1 Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
	14.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
	14.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (anexo III);
	14.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da Junta Comercial,

	14.2 Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição.
	14.3 O invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização da sessão]”.
	14.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

	15 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devem apresentar:
	15.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
	15.2 O preço em algarismo, unitário e global, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como despesas com impostos, taxas, materiais, equipamentos, uniformes, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara Municipal de Londrina, dos materiais, uniformes e equipamentos.

	16 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:
	16.1 Planilha de custos e formação de preços, que será disponibilizada para download, onde conste necessariamente o custo unitário de mão de obra (valor unitário homem/mês), fundamental para a revisão do preço, estimativa de custo e outros detalhes que forem necessários à prestação do serviço, levando-se em conta o período mensal.
	16.1.1 A planilha a ser utilizada é a do Anexo VI deste Edital estará disponível no endereço eletrônico <http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/downloads/planilha_vigilancia.xls> ou no endereço http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml no campo próprio do Pregão Presencial nº 01/2019, e corresponde à Planilha constante da Instrução Normativa nº 05/2017, sendo de total responsabilidade da empresa o seu preenchimento.
	16.1.2 No Anexo VII deste Edital constam orientações gerais para o auxílio no preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços e apresentação da proposta.
	16.1.3 As licitantes poderão incluir nas planilhas de custos e formação de preços novos itens que sejam essenciais à demonstração do preço proposto, bem como deverão incluir itens obrigatórios pela Convenção Coletiva de Trabalho ou pela legislação que eventualmente não constem no modelo disponibilizado para download.
	16.1.4 Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime de tributação a que estará submetida durante a execução do contrato, considerando inclusive as possíveis alterações com o novo faturamento decorrente de eventual contratação.

	16.2 A indicação dos componentes do preço que consistam em custos não renováveis, que serão pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, a fim de serem eliminados quando da possível prorrogação da vigência do contrato, conforme orientações do Anexo VII do Edital
	16.3 Documento hábil da Previdência Social que demonstre o multiplicador do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
	16.4 A indicação da Convenção Coletivas que embasaram a proposta.
	16.5 O Atestado de Vistoria referido no final da Seção I do Termo de Referência ou a declaração correlata (modelo do Anexo V).
	16.6 Declaração de que o licitante possui ou que instalará escritório no Município de Londrina-PR, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigência do contrato.

	17 A apresentação da proposta implica:
	17.1 O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
	17.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na proposta;
	17.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
	17.4 Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato Administrativo (Anexo X), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada.

	18 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Câmara Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.
	19 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro, com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação posterior.
	20 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada, ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.
	21 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso, poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

	SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES
	22 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
	23 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a especificação incompatível com o Termo de Referência.
	24 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
	24.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
	24.2 Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

	25 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.
	26 O julgamento será realizado pelo valor global mensal para o serviço e somente serão aceitas duas casas decimais.
	27 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
	28 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos itens anteriores.

	SEÇÃO VIII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
	29 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na etapa de lances.
	30 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira colocada.
	31 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.
	32 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

	SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
	33 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para enviar a planilha de custo e composição de preço devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances.
	33.1 A nova planilha poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as originais sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.
	33.2 Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunião, convocando os licitantes.
	33.3 O não encaminhamento da planilha recomposta implicará na desclassificação da licitante.
	33.4 O Pregoeiro poderá requerer a apresentação, junto com a nova planilha, de cópia da(s) Convenção(ões) Coletiva(s) de Trabalho que embasaram a proposta da licitante.

	34 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à exequibilidade, ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
	35 Erros no preenchimento da Planilha não constituem motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
	36 Será desclassificada a proposta final que:
	36.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
	36.2 Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
	36.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
	36.4 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o respectivo item.
	36.5 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
	36.6 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

	37 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
	38 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
	39 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital.
	40 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor nas seguintes situações:
	40.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
	40.2 Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em primeiro lugar.

	41 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
	42 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

	SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO
	43 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº. 2) do licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.
	44 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
	45 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se encontre licitante em condições de ser habilitado.
	46 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação), devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.
	46.1 Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

	47 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
	47.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);
	47.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
	47.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários);
	47.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF);
	47.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

	48 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:
	48.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.
	48.2 Balanço patrimonial registrado e demonstrações contábeis do exercício social de 2017, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, para atendimento dos seguintes requisitos:
	48.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de Liquidez Geral, (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculados conforme as seguintes fórmulas:
	48.2.2 Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor máximo da contratação; e
	48.2.3 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

	48.3 Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VIII de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita no item 48.2.3 acima, observados os seguintes requisitos:
	48.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e
	48.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

	48.4 A licitante deverá comprovar o atendimento dos requisitos do item 48.2 e 48.3 por meio de apresentação de memória de cálculo.

	49 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
	49.1 Para a aferição da compatibilidade com relação às características, será exigida a comprovação da prestação de serviços de vigilância patrimonial, com cessão de mão de obra e dedicação exclusiva.
	49.2 Para a aferição da compatibilidade com relação à quantidade, será exigida a comprovação da prestação de serviços referidos no item anterior com a alocação de mão de obra de, no mínimo, 10 vigilantes (quantidade equivalente à da contratação).
	49.3 Para a aferição da compatibilidade com relação ao prazo, será exigida a comprovação da prestação de serviços terceirizados pelo período mínimo de 3 (três) anos (comprovação de experiência mínima de 3 anos).
	49.3.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação do período mínimo de prestação dos serviços, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

	49.4 Para a aferição do quantitativo, será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.
	49.4.1 É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

	49.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
	49.6 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.
	49.7 Os requisitos de tempo e de quantidade serão contados de modo que em cada mês dos 3 (três) anos exigidos, ainda que de modo interrupto, a empresa tenha gerenciado o quantitativo mínimo previsto no item 49.2 do Edital.
	49.8 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
	49.9 Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa jurídica emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual, com data de início e de término da execução dos serviços, o quantitativo de funcionários alocados, descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho do licitante.

	50 Serão ainda exigidos, para fins de comprovação de requisitos adicionais e/ou previstos em lei especial:
	50.1 Comprovante da Autorização de Funcionamento ou Revisão da Autorização de Funcionamento, concedido pelo Ministério da Justiça, nos termos da lei (Art. 14, I e 20 da Lei 7.102/1983 e art. 32 do Decreto n.º 89.056/1983).
	50.2 Declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo IX deste Edital.

	51 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação específica para apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o certame.
	52 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.1 A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	52.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de classificação.

	53 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão emissor.
	54 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação independe do prazo de expedição.

	SEÇÃO XI – DOS RECURSOS
	55 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos autos.
	56 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.
	57 Não serão conhecidos:
	57.1 O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado na Ata da Sessão.
	57.2 O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente, ou seja, fora do prazo.
	57.3 Os recursos imotivados ou insubsistentes.

	58 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três) dias após o registro do recebimento.
	59 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.
	60 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

	SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
	61 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
	61.1 Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
	61.2 Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

	62 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:
	62.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
	62.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006.
	62.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ.

	63 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
	64 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do certame.
	65 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará início ao prazo de 5 (cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

	SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO e do conteúdo Do Contrato Administrativo
	66 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias, assinar o Contrato Administrativo (Anexo X deste edital).
	67 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez, por igual período.
	68 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002.
	68.1 O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo inidôneo.

	69 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo X), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual, regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

	SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	70 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
	70.1 A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do direito de petição.
	70.2 A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão pública para garantir a segurança da contratação.

	71 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em que a alteração afeta a formulação das propostas.
	72 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.
	73 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.
	74 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
	75 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos envelopes.
	76 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
	77 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia, de economia e do interesse público.
	78 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
	79 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
	80 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
	81 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de Londrina.
	82 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina, com exclusão de qualquer outro.

	SEÇÃO XV – DOS ANEXOS
	83 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
	83.1 Anexo I: Termo de Referência;
	83.2 Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
	83.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do Edital;
	83.4 Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
	83.5 Anexo V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA;
	83.6 Anexo VI: Modelo de Planilhas de Custos e Composição de Preços;
	83.7 Anexo VII: Orientações gerais acerca do preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços e de apresentação das propostas.
	83.8 Anexo VIII: Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública
	83.9 Anexo IX: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
	83.10 Anexo X: Minuta do Contrato Administrativo.


	ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
	SEÇÃO I - DO OBJETO
	1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	1.1 Para garantir a isonomia entre os participantes, fica estabelecido, como referência salarial para a elaboração das propostas de preços e composição da planilha de custos e formação de preços a Convenção Coletiva do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos de Segurança e Similares de Londrina e Região, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE sob o nº PR000491/2018 (Processo nº. 46212.002787/2018-97).

	2 O serviço de vigilância patrimonial compreende a alocação de mão de obra pela Contratada e o fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários especificados neste Termo de Referência.
	2.1 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
	2.1.1 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas das 8 às 12h e das 14 às 18h, de Segunda a Sexta-feira – Total de 40 horas semanais.
	2.1.2 Posto de vigilância, atendido por 3 (três) vigilantes, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 11:30 às 20 h de Segunda a Sexta-feira – Total de 40 horas semanais.
	2.1.3 Posto de vigilância de 12 (doze) horas diurnas, compreendidas das 8 às 20h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36 horas.
	2.1.4 Posto de vigilância de 12 (doze) horas noturnas, compreendidas das 20 às 8h, de Segunda-feira a Domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes em turnos de 12x36 horas.


	3 Quadro-resumo da descrição dos postos e da quantidade de vigilantes por posto:
	4 Considerando que a carga horária do postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2 totaliza 40 horas semanais, o Departamento de Administração Predial, por meio do fiscal da execução do contrato, elaborará escala que deverá ser cumprida pelos vigilantes dos postos indicados de modo a totalizar 44 horas semanais, carga horária base da categoria.
	4.1 A escala determinará que os vigilantes trabalhem as 4 (quatro) horas restantes ao longo da semana ou, eventualmente, aos sábados.

	5 A carga horária do posto indicado no subitem 2.1.2 já inclui um intervalo intrajornada de 30 minutos que deverá ser realizado de maneira não concomitante por vigilante do referido posto.
	6 A prestação do serviço deverá ser iniciada em 1º de fevereiro de 2019.
	6.1 Caso não haja tempo hábil, justificado pela Contratada e aceito pela Contratante, nova data de início será indicada.

	7 O total de quantitativo de mão de obra que deverá ser alocado deverá ser de 10 (dez) vigilantes, incluindo os envolvidos nos turnos de 12x36 horas.
	7.1 Da quantidade de vigilantes especificada nos postos indicados nos subitens 2.1.1 e 2.1.2, 1 (um) vigilante deverá ser do sexo feminino.

	8 A empresa proponente deverá apresentar em sua proposta uma Planilha de Custos e Formação de Preços para cada posto de serviço.
	9 A prestação dos serviços se dará no prédio e dependências da Câmara Municipal de Londrina.
	10 Fica facultado às empresas interessadas em oferecer proposta visitar e vistoriar as dependências da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com o objetivo de proporcionar o conhecimento necessário à elaboração da proposta.
	10.1 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial, pelo telefone (43) 3374-1253, se segunda à sexta-feira, das 13:00 às 18:00 e serão acompanhadas pela servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito.
	10.2 À empresa que realizar a visita e vistoria será fornecido atestado, em que constará a identificação da empresa (Razão social e CNPJ), o nome do representante que realizou a visita/vistoria, a indicação das dependências da Câmara Municipal o local vistoriado, a data da vistoria e o nome do servidor da CML que acompanhou a vistoria.
	10.3 O atestado deverá ser anexado à proposta de preços da empresa.

	11 A empresa que não realizar a visita e a vistoria do local da prestação dos serviços deverá apresentar declaração de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina foram suficientes para o correto dimensionamento dos serviços a serem prestados, bem como para o levantamento dos materiais e equipamentos a serem fornecidos (modelo Anexo V).
	11.1 A declaração deverá ser anexada à proposta escrita apresentada pela empresa.

	SEÇÃO II - DA JUSTIFICATIVA
	12 A contratação dos serviços aqui descritos se justifica pela necessidade de proteger o patrimônio público, aliado ao término da vigência do Contrato vigente.
	13 Para proporcionar níveis adequados de segurança para o desenvolvimento das atividades rotineiras da Câmara Municipal de Londrina, faz-se necessário a ampliação do efetivo de vigilantes terceirizados, em relação ao contrato vigente, em razão do aumento do fluxo de pessoas no período matutino e também para melhorar o atendimento nos dias em que há sessão na Câmara.
	14 A exigência de que haja, ao menos, 1 (uma) vigilante do sexo feminino (subitem 7.1), se deve ao fato de diariamente circularem nas dependências da Câmara Municipal de Londrina muitas visitantes e servidoras e se destina a evitar constrangimentos no caso de controle de tumulto, revistas e vistoria em banheiro feminino, por exemplo.
	SEÇÃO III - DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NÃO ARMADA
	15 O serviço de vigilância patrimonial será prestado pela Contratada por meio de mão de obra especializada (vigilantes).
	16 São atribuições dos vigilantes:
	16.1 Exercer a vigilância e proteção de seu posto de serviço e das áreas sob sua responsabilidade, bem como dos bens móveis existentes.
	16.2 Manter a atenção, observando o fluxo de pessoas e materiais que passam pelo seu posto.
	16.3 Auxiliar no controle da entrada e saída de materiais e equipamentos, observando que os bens patrimoniais sob o domínio do Contratante somente serão liberados depois de vistoriados e mediante apresentação do formulário próprio, definido pelo departamento competente da Contratante.
	16.4 Fiscalizar o ingresso de membros e servidores após o horário de expediente e nos feriados e finais de semana, efetuando o registro em livro próprio.
	16.5 Fiscalizar a entrada de cessionários e prestadores de serviço após o horário de expediente do contratante e nos feriados e finais de semana, impedindo a entrada sem a devida autorização e registro.
	16.6 Permitir o ingresso às instalações, prestando informações de caráter genérico ao público.
	16.7 Permitir aos portadores de deficiência física acesso aos elevadores, procurando ajudá-lo(s), quando for o caso, no desembarque de veículos.
	16.8 Dar cobertura às autoridades que transitarem na sua área de serviço, quando solicitado pela fiscalização do contrato.
	16.9 Impedir o ingresso nas dependências da Câmara Municipal de Londrina de pessoas que estejam portando arma de qualquer natureza, ressalvadas as ações policiais, no caso de flagrante delito e outras situações previstas nas normas internas da Contratante.
	16.10 Colaborar com as polícias civil e militar nas ocorrências de ordem policial sucedidas nas instalações da Contratante, facilitando, à medida do possível, a atuação daquelas entidades, inclusive na indicação de testemunhas de eventuais acontecimentos.
	16.11 Observar a movimentação de indivíduos em atitude suspeita nas imediações da posto, adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida do Contratante e de acordo com as normas internas do órgão, bem como aquelas que entender oportunas, conforme treinamento recebido.
	16.12 Coibir a entrada de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações sem que estejam devidamente autorizados pela Administração.
	16.13 Não permitir a fixação de panfletos ou cartazes nos murais, paredes, pilastras, vidraças, janelas, dentre outros espaços, nos prédios do contratante sem prévia autorização.
	16.14 Repassar ao vigilante que está assumindo o posto, quando de sua rendição, todas as orientações recebidas e vigentes, bem como eventuais anomalias observadas nas instalações e suas imediações.
	16.15 Registrar em instrumento próprio as ocorrências e os principais fatos do dia.
	16.16 Comunicar imediatamente à fiscalização do contrato qualquer dano ou defeito observado nas instalações.
	16.17 Comunicar à fiscalização do contrato todo acontecimento entendido como irregular e/ou que atente contra o patrimônio da Contratante.
	16.18 Promover o recolhimento de quaisquer objetos e/ou valores achados e perdidos nas dependências do contratante, providenciando sua imediata remessa à direção da Câmara, com o devido registro em formulário próprio e observância das normas internas do contratante.
	16.19 Interditar e desinterditar áreas, em caso de incêndio, obras e outras ocorrências, conforme determinações emanadas pela fiscalização do contrato.
	16.20 Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes, no que for pertinente à sua esfera de atuação, evitando aglomerações, discussões e outras irregularidades em seu posto de serviço.
	16.21 Executar rondas diárias conforme recomendações da fiscalização do contrato, verificando todas as dependências, adotando cuidados e providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranquilidade das instalações.
	16.22 Operar, eventualmente, equipamentos de controle de acesso, como, por exemplo, catracas e detectores de metais.
	16.23 Cumprir todas as atividades relativas ao serviço de vigilância em conformidade com as normas internas, este Termo de Referência e o contrato decorrente deste certame.
	16.24 Demais atividades relacionadas à finalidade do serviço de vigilância, de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio da Câmara Municipal de Londrina.

	17 Se for necessário, a critério da Contratante, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente ao Contratado, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
	SEÇÃO IV - DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS
	18 A Contratante possui, em seu histórico, atividades que são realizadas fora do seu horário regular de expediente. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis, foi elaborada uma estimativa no quantitativo de 1000 horas incluídos todos os postos do contrato, para realização de possíveis horas extraordinárias.
	19 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das horas extraordinárias.
	20 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias, fiscais e despesas de alimentação. O valor da hora extra será calculado conforme a legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes
	20.1 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada;

	21 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o serviço extraordinário, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas extras que é de 1.000 (um mil) horas.
	SEÇÃO V - DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS DE PESSOAL
	22 A Contrante possui, em seu histórico, atividades que aumentam a circulação de pessoas em suas dependências, como, por exemplo, votação de assuntos com grande repercussão social, audiências públicas, sessões de julgamento de agentes políticos etc. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis e diante da necessidade de se contar com um contingente maior de vigilantes, se faz necessária a contratação de demandas extraordinárias de pessoal.
	22.1 Para essa demanda extraordinária de pessoal a estimativa é de 1000 horas com um quantitativo de mão de obra de 1 (um) até 20 (vinte) vigilantes por vez.
	22.2 Quando o quantitativo de mão de obra solicitado for superior a 5 (cinco) vigilantes, pelo menos 1 (um) deles deverá ser do sexo feminino.

	23 A Contratante deverá fazer a solicitação por e-mail em até 2 (dois) dias úteis antes da data do evento, especificando a data, o horário e quantitativo de mão de obra para a demanda extraordinária.
	24 A existência desse dispositivo não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores previstos. Tais valores são apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das horas extraordinárias.
	25 O valor da hora incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias, fiscais e despesas de alimentação e será calculado conforme a legislação e/ou acordo, convenção, ou dissídios coletivos pertinentes
	25.1 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada.
	25.2 Quando da solicitação de adicional de pessoal, o pagamento poderá se dar na forma de hora extra ou hora normal do funcionário, a depender da forma de preenchimento do posto.
	25.3 Quando da ocorrência desta situação, para recebimento dos valores, a empresa deverá encaminhar o holerite do funcionário, que demonstrará como se deu o pagamento ao mesmo e a informação de sua jornada de trabalho, desta forma será possível determinar se o funcionário trabalhou em horário normal de seu expediente ou estava realizando horas extras.
	25.4 O pagamento deverá ser realizado levando em consideração a planilha de custos da proposta final da Contratada e a metodologia constante do Anexo VII do Edital de Pregão Presencial nº 01/2019, ou seja, com a supressão de módulos e submódulos que já estejam sendo suportados pelo contrato normal mensal.

	26 Quando da convocação motivada por demanda extraordinária de pessoal, a Contratada deverá fornecer radio profissional ou semiprofissional (rádio HT) compatível com os utilizados no serviço ordinário para a Contratante e em quantidade adequada à prestação de serviços.
	27 Com base na planilha de custos e formação de preços apresentada com a proposta final da Contratada, a Câmara Municipal de Londrina obterá o valor/hora para o a demanda extraordinária de pessoal, multiplicado pela quantidade estimada anual de horas que é de 1.000 (um mil) horas.
	SEÇÃO VI - DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
	28 Na execução do contrato, a Contratada deverá fornecer a seus funcionários todos os uniformes e seus complementos, necessários à boa execução do serviço e em conformidade com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
	28.1 A Contratada deverá obedecer ao seu padrão de uniforme, registrado e aprovado junto ao Ministério da Justiça.
	28.2 A Contratada deverá fornecer:
	28.2.1 2 (duas) calças comprida em tecido brim rip stope ou similar;
	28.2.2 2 (duas) camisas de manga curta com emblema em tecido unifil ou similar;
	28.2.3 1 (uma) jaqueta forrada ou japona com emblema;
	28.2.4 1 (um) par de coturno ou sapato, de boa qualidade, compatível com as atividades desempenhadas e também com o uniforme;
	28.2.5 1 (um) boné com emblema.

	28.3 Os itens 28.2.1, 28.2.2 e 28.2.3 deverão ser substituídos obrigatoriamente a cada 6 (seis) meses, os itens 28.2.4 e 28.2.5 devem ser substituídos a cada 12 (doze) meses ou, em ambos os casos, imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes ou quando a Contratante verificar a necessidade de troca.

	29 Fornecer aos seus empregados uniformes com a identificação da Contratada, adequados ao tipo de serviço, adequados ao clima da cidade de Londrina, devendo cuidar para que sempre mantenham o aspecto de limpeza.
	30 Além dos uniformes, a Contratada deverá fornecer no início do contrato todos os materiais e acessórios necessários à boa execução, na quantidade de 01 (um) por vigilante, com exceção do item 30.1.6 que deverá ser único, tais como:
	30.1.1 Cinto de Nylon.
	30.1.2 Capa de chuva.
	30.1.3 Crachá.
	30.1.4 Cassetete.
	30.1.5 Porta Cassetete
	30.1.6 Livro de ocorrências.
	30.1.7 Apito.
	30.1.8 Cordão para apito.
	30.1.9 Lanterna.
	30.1.10 Pilha para lanterna.

	31 Também deverá fornecer Rádio profissional ou semiprofissional, com frequência miníma de 450 MHz, frequência essa que deverá ser compatível com as dependências da Câmara Municipal de Londrina, que permita a utilização do rádio em todo o espaço sem interferências. (Atualmente são utilizados na prestação do serviço o DTR 620).
	31.1 O rádio deverá conter a antena, chip de cinto, bateria recarregável, carregador bi-volt e fones de ouvido.
	31.2 Deverá ser fornecido 01 (um) rádio HT por vigilante em serviço e 02 (dois) rádios HT para o fiscal da contratante, devidamente licenciado pelo órgão responsável.
	31.3 A manutenção dos equipamentos será de exclusiva responsabilidade da empresa Contratada, sendo que no caso de defeito no equipamento, deverá ser reparado ou substituído no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação da Contratada.

	32 A Contratada deverá entregar os uniformes completos aos empregados, os materiais e acessórios e os rádios mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser enviada ao fiscal da execução do contrato.
	33 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme, materiais e equipamentos a seus empregados, salvo em caso de extravio ou comprovado uso inadequado.
	34 Os materiais de consumo, equipamentos e acessórios deverão ser substituídos quando necessário
	35 A Contratada terá prazo de 3 (três) dias úteis para justificar ou reparar materiais (vestuário, acessórios, equipamentos em geral, etc.), conforme solicitação da contratante, contados a partir da notificação da Contratante para a empresa Contratada.
	SEÇÃO VII - DO PREPOSTO
	36 A empresa deverá manter sede, filial, escritório ou preposto em Londrina – PR com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, conforme artigo 68 da Lei nº 8.666/93, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.
	36.1 O preposto, uma vez indicado pela Contratada e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura do contrato, para tratar dos assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do contrato relativos à sua competência;
	36.2 O preposto indicado deverá manter permanente contato com a fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados.
	36.3 Se a fiscalização do Contrato requerer a presença do preposto na administração da Contratante, deverá ele comparecer em até 02 (dois) dias úteis.
	36.4 A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
	36.5 O preposto deverá indicar e manter atualizados seus números de telefone fixo e celular, endereço e e-mail, para que a Contratante efetue quaisquer comunicações oficiais.

	SEÇÃO VIII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
	37 Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:
	37.1 Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.
	37.2 Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
	37.3 Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria.
	37.4 Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que trabalharão nas dependências da Câmara Municipal de Londrina, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias úteis antes do início da prestação dos serviços.
	37.4.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes deverá ser encaminhada à Contratante.
	37.4.2 Encaminhar à Contratante, mensalmente, se for o caso, relação dos empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que irão substituí-los.
	37.4.3 Comunicar à Contratante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a concessão de férias aos vigilantes;
	37.4.4 Quando do encaminhamento da lista nominal, a Contratada deverá comprovar a formação técnica específica da mão de obra empregada, mediante apresentação do certificado de curso de formação de vigilantes, expedido por instituição devidamente habilitada e reconhecida.

	37.5 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
	37.6 Orientar e supervisionar seus empregados, tomando as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à Contratante quando houver necessidade.
	37.6.1 Orientar seus empregados quanto à conduta adequada no trato com servidores, público em geral e patrimônio público.
	37.6.2 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados.

	37.7 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato.
	37.8 Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle.
	37.9 Manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, sem interrupções, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
	37.9.1 Efetuar a reposição dos empregados, em casos de ausência de qualquer natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato à empresa.

	37.10 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Contratante, ou ainda a terceiros, decorrente culpa ou dolo de seus funcionários, durante a execução deste contrato.
	37.11 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço por outras correlatas, tais como obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho, em conformidade com a legislação e com o Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que estiver submetida.
	37.11.1 O descumprimento das obrigações acima citadas não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo para aumento no valor do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação.

	37.12 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de encargos trabalhistas.
	37.12.1 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de suas respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal.
	37.12.2 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a conferência do efetivo recolhimento do FGTS.

	37.13 Efetuar o pagamento de seus funcionários via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.
	37.14 Autorizar a Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	37.15 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas.
	37.16 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo à capacidade física e mental de todos os empregados que prestarão os serviços contratados.
	37.17 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das penalidades cabíveis.
	37.18 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

	38 É vedado à Contratada:
	38.1 A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.
	38.2 A subcontratação do objeto deste certame.

	39 Os prestadores dos serviços, obrigatoriamente, devem apresentar-se devidamente munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida, bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos nos termos do subitem 28.3 acima ou quando apresentarem defeitos ou desgastes ou, ainda, quando o contratante verificar a necessidade de troca.
	40 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:
	40.1 Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados, cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo, portando crachá de identificação em local visível.
	40.2 Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito.
	40.3 Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no posto.
	40.4 Conhecer as missões do posto que esteja ocupando, assim como a perfeita utilização dos equipamentos de rádio transmissão e telefones colocados à sua disposição.
	40.5 Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades.
	40.6 Ter o devido zelo com todo o patrimônio colocado à sua disposição, para a realização do serviço e manter limpo o seu posto de serviço.
	40.7 Cumprir a escala de serviço, observando os horários de entrada e saída de cada posto.
	40.8 Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após ser substituído.
	40.9 Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões relativas à execução do serviço.
	40.10 Manter sigilo das informações da área de segurança obtidas em razão da função exercida.
	40.11 Não praticar quaisquer outras atividades alheias ao objeto do Contrato durante o horário em que estiver prestando os serviços.
	40.12 Aplicar, no exercício de sua função, os princípios de relações públicas e humanas recebidos nos cursos de formação, principalmente no que tange ao atendimento ao público em geral.
	40.13 Guardar seus objetos pessoais local próprio, disponibilizado pela Contratante.
	40.14 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função.
	40.15 Não permitir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, inclusive bens de servidores ou terceiros.

	41 No caso de infração aos deveres descritos acima, a Contratante poderá requerer a substituição do vigilante considerado inadequado, fixando prazo para que a Contratada promova a substituição.
	SEÇÃO IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	42 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:
	42.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
	42.2 Permitir o livre acesso dos empregados da empresa Contratada às suas dependências para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados.
	42.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este instrumento.
	42.4 Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo pactuados.
	42.5 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados.
	42.6 Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

	SEÇÃO X - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
	43 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços com o disposto no Contrato.
	43.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no Departamento de Administração Predial.

	44 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	44.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a prestação dos serviços.
	44.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
	44.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	44.4 Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive com relação a valores.
	44.5 Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	44.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as providências cabíveis.

	45 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.
	45.1 O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

	46 A Gestão do Contrato caberá ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio, que receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
	47 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante a conferência dos encargos e tributos incidentes na fatura do serviço, bem como a realização das retenções devidas.
	48 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	SEÇÃO XI - DA GARANTIA CONTRATUAL
	49 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do serviço.
	49.1 O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.
	49.2 A não apresentação da garantia devida implicará na rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

	50 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
	50.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
	50.2 Seguro-garantia.
	50.3 Fiança bancária.

	51 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, em conta que será informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93
	52 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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.
	53 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.
	54 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:
	54.1 Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
	54.2 Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da Contratada.
	54.3 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
	54.4 Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
	54.5 Obrigações trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciárias não honradas pela Contratada.
	54.6 Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão contratual.

	55 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.
	56 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
	57 A garantia, independentemente da modalidade, deverá vigorar por 90 (noventa) dias além do período da execução do Contrato, devendo ser complementada proporcionalmente ou renovada nos casos de aumento no preço pactuado ou de renovação do contrato.
	57.1 Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.
	57.2 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada, sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

	SEÇÃO XII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	58 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	58.1 O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos relativos à execução do contrato.
	58.2 Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s) extraordinário(s), conforme cada situação.
	58.3 O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturado.
	58.4 A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota Fiscal/Fatura.

	59 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.
	60 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
	60.1 Cópia da folha de pagamento
	60.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
	60.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
	60.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
	60.5 Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
	60.6 Certidão negativa de débitos INSS (CND).
	60.7 Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
	60.8 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
	60.9 Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
	60.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
	60.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
	60.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários).
	60.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

	61 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos indicados nos subitens 60.3, 60.5, 60.7, 60.8 e 60.9 acima.
	61.1 Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.
	61.2 Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.
	61.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão conferidos mensalmente.

	62 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o recebimento definitivo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
	63 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	63.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

	64 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.
	65 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	66 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	SEÇÃO XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
	67 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data indicada para início da execução dos serviços, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	67.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

	68 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
	69 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação.
	70 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	70.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos.
	70.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	70.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

	71 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
	SEÇÃO XIV - DAS PENALIDADES
	72 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	73 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	73.1 Advertência.
	73.2 Multa.
	73.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
	73.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

	74 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.
	75 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
	75.1 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação as seguintes:
	75.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do posto, limitada a sua aplicação até o final do horário da prestação de serviços no respectivo posto, sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.5 Atraso injustificado no envio dos vigilantes requisitados em virtude de demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três) horas seja ultrapassado, a ocorrência será considerada como recusa de encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.
	75.1.6 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	75.1.7 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do contrato).

	75.2 Se a empresa não assinar o contrato, será aplicada multa compensatória correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa penalizada.
	75.3 Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
	75.4 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras penalidades previstas.

	76 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da execução do contrato.
	76.1 Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

	77 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:
	77.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta.
	77.2 Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

	78 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
	78.1 A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da data de sua notificação.
	78.2 Nos casos em que for aplicável a declaração de inidoneidade, o prazo para a apresentação de defesa da Contratada será de 10 (dez) dias úteis, contados da abertura de vista dos autos.
	78.3 A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de veracidade dos fatos imputados pela Administração.

	79 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e se dará da seguinte maneira:
	79.1 O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e circunstâncias e pedirá providências.
	79.2 O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
	79.3 Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório à Presidência da Câmara Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que medida.

	80 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.

	ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (procuração)
	ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL
	ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
	ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
	ANEXO VII – ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
	ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
	Obs:
	1 - Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
	2 - A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.
	3 – Fórmula de cálculo: Valor do Patrimônio Líquido x 12 = >1 Valor total dos contratos*
	4- Observação: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).
	5 - Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.
	6 - Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.
	Fórmula de cálculo: (Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
	Valor da Receita Bruta

	ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei nº 9.854/99)
	ANEXO X – MINUTA DE Contrato Administrativo
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de Referência (Anexo I do Pregão Presencial nº 01/2019), no Edital do certame e em seus Anexos.
	2 A descrição do serviço, as exigências relacionadas a uniformes e insumos e a disciplina das obrigações da Contratada estão previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 01/2019 constante da seq. 1.3 dos autos do Processo Administrativo nº 62/2018), documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.
	CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	3 As despesas com a execução do contrato decorrentes do presente instrumento, correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.3700 – Locação de mão de obra.
	CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
	4 Após a assinatura do contrato e da prestação de garantia contratual referida na Seção XI do Termo de Referência, a Fiscal do Contrato solicitará a Nota de Empenho e encaminhará ao Contratado para que este dê início à execução contratual.
	5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
	5.1 O valor a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
	5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

	6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
	7 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir do dia 1º de fevereiro de 2019, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	7.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

	8 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação.
	8.1 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

	9 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	9.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos.
	9.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	9.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

	10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.
	11 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
	CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
	12 O valor total do presente contrato é de R$ … (...) e corresponde à soma do preço anual final da Contratada definido na tabela do subitem 12.2 abaixo com o valor estimado referente à previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal, conforme definido nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 01/2019).
	12.1 O valor da previsão anual de horas extras e de demanda extraordinária de pessoal é de R$ …... (...) e foi obtido com base no valor/hora para o posto 1 a partir da planilha de custos e formação de preços da proposta final da Contratada, multiplicado pela quantidade estimada de horas extras definidas nas Seções IV e V do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº01/2019).
	12.2 O preço dos serviços contratados exposto na tabela abaixo:

	CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
	13 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	13.1 O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos relativos à execução do contrato.
	13.2 Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s) extraordinário(s), conforme cada situação.
	13.3 O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturado.
	13.4 A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota Fiscal/Fatura.

	14 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.
	15 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
	15.1 Cópia da folha de pagamento
	15.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
	15.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
	15.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
	15.5 Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
	15.6 Certidão negativa de débitos INSS (CND).
	15.7 Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
	15.8 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
	15.9 Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
	15.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
	15.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
	15.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários).
	15.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

	16 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos indicados nos subitens 15.3, 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 acima.
	16.1 Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.
	16.2 Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.
	16.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão conferidos mensalmente.

	17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o recebimento definitivo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
	18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	18.1 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

	19 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.
	20 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	21 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	22 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, podendo a Contratante deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas após procedimento administrativo que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa e contraditório.
	CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
	23 A fiscalização do Contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços com o disposto no Contrato.
	23.1 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de Londrina, devidamente notificado à Contratada, é designada como Fiscal do presente Contrato a servidora Bruna Fernandes Lonni Hipólito, matrícula nº. 08613, lotada no Departamento de Administração Predial.

	24 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	24.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a prestação dos serviços.
	24.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
	24.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	24.4 Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive com relação a valores.
	24.5 Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	24.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as providências cabíveis.

	25 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.
	25.1 O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

	26 A Gestão do Contrato caberá ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio, que receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
	27 Caberá ao Departamento Financeiro da Contratante a conferência dos encargos e tributos incidentes na prestação do serviço, bem como a realização das retenções devidas.
	28 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	29 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	30 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	30.1 Advertência.
	30.2 Multa.
	30.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Londrina por até 5 (cinco) anos.
	30.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

	31 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.
	32 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
	32.1 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação as seguintes:
	32.1.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de vigilantes no posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.5 Atraso injustificado no envio dos vigilantes requisitados em virtude de demanda extraordinária de pessoal: multa de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 1 (uma) hora de atraso injustificado no envio dos vigilantes, limitada a sua aplicação até o máximo de 3 (três) horas de atraso (totalizando 3% do valor mensal do contrato). Caso o limite de 3 (três) horas seja ultrapassado, a ocorrência será considerada como recusa de encaminhamento de pessoal, sujeita a multa compensatória.
	32.1.6 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	32.1.7 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do contrato).

	32.2 Se a empresa não assinar o contrato, será aplicada multa compensatória correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final da empresa penalizada.
	32.3 Se a empresa se recusar a encaminhar o pessoal requisitado em virtude de demanda extraordinária de pessoal, será aplicada multa compensatória correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da fatura do respectivo mês.
	32.4 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras penalidades previstas.

	33 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia da execução do contrato.
	33.1 Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

	34 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:
	34.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta.
	34.2 Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

	35 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
	35.1 A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da data de sua notificação.
	35.2 Nos casos em que for aplicável a declaração de inidoneidade, o prazo para a apresentação de defesa da Contratada será de 10 (dez) dias úteis, contados da abertura de vista dos autos.
	35.3 A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de veracidade dos fatos imputados pela Administração.

	36 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e se dará da seguinte maneira:
	36.1 O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e circunstâncias e pedirá providências.
	36.2 O Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
	36.3 Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório à Presidência da Câmara Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que medida.
	36.4 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.

	37 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
	37.1 Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

	38 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital, o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº 9.784, de 1999.
	39 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da regra “pro-rata die” para períodos fracionados.
	CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
	40 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	41 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
	42 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
	CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL
	43 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
	44 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
	45 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80, da Lei nº 8.666/93, no que couberem.
	CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
	46 O valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos funcionários da contratada, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção coletiva de trabalho, e na hipótese de alteração da legislação trabalhista, na exata medida da repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do fato ou ato novo.
	46.1 A solicitação deverá ser imediata e acompanhada de cálculos e documentação comprobatória, inclusive de aumento salarial concedido à categoria profissional, não incidindo correção monetária na demora da solicitação.
	46.2 As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

	47 O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início da vigência contratual, com base na variação do IPC-FIPE, ou outro índice que venha a substituí-lo, conforme as disposições previstas na Lei nº 9069/1995, devendo ser solicitado por pedido escrito pela Contratada acompanhado de planilhas de cálculos e documentação comprobatória e somente será devido a partir da protocolização do pedido, não sendo aplicado retroativamente.
	48 A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, interrompendo-se este prazo se a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.
	48.1 A Contratante deverá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela Contratada.

	49 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
	49.1 Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou
	49.2 Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

	50 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
	51 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS
	52 Constituem documentos anexos a este instrumento:
	52.1 O Edital do Pregão Presencial nº 01/2019 e os anexos que o compõem – principalmente o Termo de Referência (Anexo I do Edital);
	52.2 A proposta final da Contratada e a sua respectiva planilha de custos e formação de preços.

	53 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
	CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO
	54 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
	CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
	55 O foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.
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