
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização dos Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 201903000158606

1. DO OBJETO

1.1. Contratação,  sob  demanda,  de  pessoa  jurídica  especializada  no

fornecimento  de  serviços  de  limpeza,  conservação,  higienização  e

jardinagem, de forma diária e contínua, nas áreas internas e externas das

edificações  de  todas  as  Comarcas  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de

Goiás,  compreendendo  o  fornecimento  de  materiais,  equipamentos,

uniformes,  ferramentas  e  EPIs  adequados  e  suficientes  à  execução  dos

serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos

Anexos e neste instrumento;

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1.  A presente contratação justifica-se pela necessidade de preservar os

bens  móveis  e  imóveis  desta  Administração,  de  propiciar  ambientes  de

trabalho  permanentemente  limpos  e  saudáveis,  bem  como  de  garantir

espaços  higiênicos  adequados  à  recepção  do  público  externo  nas

edificações do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;

2.2.  Em  atendimento  ao  princípio  da  economicidade,  os  materiais  de

consumo e os equipamentos/utensílios que serão utilizados na execução dos

serviços, serão fornecidos diretamente pela Contratada o que resultará numa

melhor aplicação dos recursos materiais e financeiros empregados.

2.3. A presente contratação também tem cabimento pelo fato do Poder

Judiciário do Estado de Goiás não possuir em seu quadro efetivo de pessoal,

servidores para execução dos serviços objeto dessa contratação.

2.4. Ressalta-se que tais serviços devem ser preferencialmente objeto

de execução indireta, a exemplo do que dispõe a Portaria MPOG nº 443 de
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27/12/2018,  o  Decreto  nº  9.507/2018  e  as  demais  disposições  legais  e

normativas que regulam os processos licitatórios;

2.5. Importante  destacar,  ainda,  que  o  modelo  de  contratação  do

serviço objeto deste instrumento, nos contratos anteriormente firmados por

este Órgão, baseava-se na quantidade de postos de trabalho de serventes

de limpeza a serem empregados.  No presente formato,  a  contratação de

serviços continuados adota unidade de medida – qual seja, metro quadrado

da  área  a  ser  limpa  –  que  permite  a  aferição  dos  resultados  para  o

pagamento da Contratada, não se restringindo ao quantitativo de postos de

trabalho pré-determinados pela Administração;

2.6. No que tange ao serviço de limpeza, conservação e higienização,

considerando os  limites  mínimos  e  máximos estabelecidos  pela  Instrução

Normativa  nº  5/2017,  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e

Gestão,  este  Tribunal  de  Justiça  adota  referenciais  de  produtividade

adequados a sua realidade, as suas particularidades e às singularidades do

contrato  pretendido.  Sobre  o  quantitativo  de  postos  de  encarregados,

considera-se a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021;

2.7. Em  relação  ao  serviço  de  jardinagem,  examinou-se  as

peculiaridades  dos  imóveis  onde  os  serviços  serão  prestados  para  o

assentamento  do  quantitativo  de  postos  a  serem contratados  e,  por  fim,

considerou-se  a  média  dos  contratos  anteriormente  celebrados  por  essa

Administração, bem como a média de contratos celebrados por outros órgãos

da Administração Pública para mensuração dos valores envolvidos.

2.8. Por fim, no que se refere aos insumos indispensáveis à execução

dos serviços,  o TJGO opta por implementar outra inovação. A listagem dos

materiais/equipamentos/utensílios apresentada pela Administração, restringe-

se  a  estabelecer,  exemplificadamente,  a  qualidade  desses  insumos,
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enquanto o quantitativo ficará a encargo da empresa licitante, e, a partir daí,

será objeto de fiscalização pelo contratante.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1  A contratação  objeto  deste  Termo  de  Referência  tem amparo  na  Lei

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como na Lei nº 10.520/02, lei

que  instituiu  o  Pregão  para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  na

Instrução  Normativa  nº  5,  de  26  de  maio  de  2017  do  Ministério  do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e demais normas pertinentes;

4. DA PRODUTIVIDADE DE REFERÊNCIA

4.1.  Os  serviços  de  limpeza,  conservação  e  higienização  serão

contratados  com base  na  área  física  a  ser  limpa,  estabelecendo-se  uma

estimativa  do  custo  por  metro  quadrado,  observadas  a  peculiaridade,  a

produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das

condições do local objeto da contratação;

4.2.  Serão adotados índices de produtividade por servente de limpeza, em

jornadas de 8 (oito) horas diárias, de acordo com os seguintes parâmetros:

TIPOS DE ÁREA
PRODUTIVIDADE

MÍNIMA (m²)
PRODUTIVIDA

DE MÁXIMA
(m²)

Áreas internas 800 1.000

Áreas Externas 1.800 1.800

Esquadrias
Face interna e externa 
sem exposição a 
situação de risco

300 380

4.3. Com  o  objetivo  de  garantir  a  exequibilidade  da  contratação,  as

propostas apresentadas com produtividade máxima superior à estabelecida

no item 4.2 serão desclassificadas.
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4.4. Em observância aos ditames do item 2.1 do Anexo VI-B da Instrução

Normativa  MPDG  nº  5/2017  o  qual  dispõe  que  “os  órgãos  e  entidades

deverão utilizar as experiências e os parâmetros aferidos e resultantes de

seus contratos anteriores para definir as produtividades da mão de obra, em

face das características das áreas a serem limpas, buscando sempre fatores

econômicos  favoráveis  à  Administração  Pública”,  os  referenciais  de

produtividade foram definidos com base nas especificidades do Contratante;

4.5.  As respectivas metragens de todas as unidades judiciárias em que os

serviços serão prestados estão devidamente especificadas no Anexo I deste

Termo, o qual subsidiará a proposta;

4.6.  Nos casos em que a área física a ser contratada for menor que a

estabelecida para a produtividade de referência estabelecida no item 4.2,

esta poderá ser considerada para efeito da contratação;

4.7.  Considerar-se-á área externa aquela não edificada, mas integrante do

imóvel;

4.8. Para  cada  área  física  deverá  ser  apresentado  pelas  licitantes  o

respectivo Preço Mensal Unitário por Metro Quadrado, calculado com base

na Planilha de Custos e Formação de Preços, contida no Anexo XII deste

instrumento; Ademais,  a licitante, com base nos cálculos apresentados,

deverá indicar o estimativo da quantidade de postos de trabalhos de

servente de limpeza que pretende oferecer para cada Comarca e cada

unidade judiciária, individualmente.

4.9.  O preço do Homem-Mês deverá ser calculado para cada categoria

profissional,  jornada  de  trabalho  e  nível  de  remuneração  decorrente  de

adicionais legais;

4.10.  Será devida a gratificação de insalubridade aos serventes destinados

a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande

circulação,  e  a  respectiva  coleta  de  lixo,  conforme  entendimento
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jurisprudencial  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (Súmula  448,  segunda

parte).

4.11. Importa  acrescentar  que  os  Códigos  Brasileiro  de  Ocupações  das

funções são:

4.12. Encarregado: CBO/MTE nº 4101-05

4.13. Servente: CBO/MTE nº 5143-20

4.14. Jardineiro: CBO/MTE nº 6220-10

5. DA PRODUTIVIDADE

5.1.  A produtividade esperada dos Serventes de Limpeza será avaliada

periodicamente,  pelo  resultado,  conforme  Instrumento  de  Medição  de

Resultado – IMR constante deste Termo de Referência – Anexo XI ;

6. DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. Trata-se de serviço comum, com fornecimento de mão de obra em

regime  de  dedicação  exclusiva,  a  ser  contratado  mediante  licitação,  na

modalidade pregão, em sua forma eletrônica;

6.1.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos no

parágrafo  único,  do  art.  1º  da  Lei  10.520/2002,  pois  os  padrões  de

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de

especificações usuais no mercado;

6.2.  Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos

considerados no Decreto nº 9.507/2018, não se constituindo em quaisquer

das atividades previstas no art. 3º do aludido decreto, bem como no art. 9º da

Instrução  Normativa  nº  5/2017,  do  Ministério  do  Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão, cuja execução indireta é vedada;

6.3. A prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os

empregados da Contratada e o TJ-GO, vedando-se qualquer relação entre

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
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7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1.  Menor Preço

7.2.  A  proposta  deverá  estar  acompanhada  ainda  da  seguinte

documentação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO:

7.2.1. Planilhas  de  Custos  e  Formação  de  Preços  da  categoria  de

encarregado, de jardineiro e de servente de limpeza com insalubridade e

sem insalubridade e por comarca, com demonstração do preço proposto

para  a  execução  dos  serviços,  cada  qual  contendo  valores

correspondentes à remuneração, benefícios mensais e diários, insumos

diversos,  encargos  trabalhistas  e  sociais,  despesas  indiretas,  lucro  e

tributos todos ajustados às diretrizes e percentuais determinados pela Lei

e ao modelo constante do Anexo XII;

7.2.1.1. A  planilha  supracitada  deverá  especificar  também  a

alíquota de ISS de cada comarca, bem como os valores aplicados ao

vale transporte, caso haja transporte público;

7.2.1.2. Para composição dos preços, inclusive no que tange aos

insumos,  deverá  ser  observado o Caderno Técnico  do Ministério  da

Economia,  elaborado  especificamente  para  o  Estado  de  Goiás,

constante no Anexo III que fixou os valores “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”.
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7.2.1.3. No que tange ao quantitativo de postos de encarregados

deverá ser observada a Convenção Coletiva de Trabalho constante no

Anexo XIV;

7.3. As propostas  deverão  observar  os  valores  máximos  definidos  pela

Diretoria Financeira da Contratante, a seguir:

Lote Total Máximo Mensal Total Máximo Anual

1
R$ 515.222,20 R$ 6.182.666,40

2
R$ 449.416,61 R$ 5.392.999,32

3
R$ 361.297,76 R$ 4.335.573,12

4
R$ 319.801,61 R$ 3.837.619,32

5
R$ 246.690,33 R$ 2.960.283,96

6
R$ 306.885,11 R$ 3.682.621,32

7
R$ 349.751,59 R$ 4.197.019,08

8
R$ 328.047,97 R$ 3.936.575,64

Total R$ 2.877.113,18 R$ 34.525.358,16

7.4.  A proposta deverá vir acompanhada do detalhamento dos insumos a

serem utilizados, sendo que inclusive o quantitativo informado estará sujeito

à fiscalização do Contratante;
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8. DA CAPACIDADE TÉCNICA

8.1.  A  comprovação  da  capacidade  técnico-operacional  da  empresa

deverá ser feita por meio de um ou mais atestados de capacidade técnica,

expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  atuante  no

mercado nacional,  comprovando a aptidão para desempenho de atividade

pertinente  e  compatível  em  características,  quantidades  e  prazos  com  o

objeto deste Termo de Referência;

8.2.  Para  atender  a  exigência  acima,  deverá  ser  comprovada,  no

somatório dos atestados, a  execução de serviços similares e complexidade

operacional  equivalente  ou  superior  a  50%  da  metragem de  cada  lote

pretendido do objeto ora licitado;

8.3.  Não  serão  considerados  atestados  emitidos  por  empresas  de

iniciativa privada pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante;

8.4.  Serão  consideradas  como  pertencentes  ao  mesmo  grupo

empresarial,  empresas  controladas  ou  controladoras  da  licitante,  ou  que

tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica na condição de sócio da

licitante.

8.5.  Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de

sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato

social vigente (item 10.3 “b” do Anexo VII-A da IN MPDG nº5/2017);

8.6.  Ainda  para  efeito  de  qualificação  técnico-operacional  a  licitante

deverá  comprovar  experiência  mínima  de  3  (três)  anos  na  execução  do

objeto,  podendo  ser  aceito  o  somatório  de  atestados  e  não  havendo

necessidade de os três anos serem ininterruptos;

8.7.  O licitante  deve disponibilizar  todas as informações necessárias à

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando os documentos

porventura solicitados pela Administração para tal comprovação;
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9. DA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

9.1.  A contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de

mão de obra de serviços de limpeza, conservação, higienização e jardinagem

tem  como  forma  de  labor,  por  sua  própria  natureza,  a  existência  de

subordinação entre o trabalhador e o fornecedor do serviço;

9.2.  É vedada a participação de Cooperativas no presente certame, em

obediência ao art. 5º da Lei 12.690/2012 o qual dispõe que “A Cooperativa

de  Trabalho  não  pode  ser  utilizada  para  intermediação  de  mão  de  obra

subordinada”, bem como à Súmula 281 do TCU, que determina a vedação da

“participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço

ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver

necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem

como de pessoalidade e habitualidade”;

10. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA

10.1.  Os serviços diários de limpeza,  higiene,  manutenção e jardinagem,

serão  realizados  nas  unidades  judiciárias  e  administrativas  de  todas  as

Comarcas  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás,  e  executados  em

horário  adequado  às  necessidades  dos  edifícios  citados,  observado  seus

horários  de  funcionamento  e  demais  peculiaridades,  respeitada  a  jornada

normal de trabalho, prevista na Constituição Federal/1988, em seu Capítulo 2º,

Art. 7º, inc. XIII e Art. 58 da CLT;

10.2. A  higienização  das  instalações  sanitárias  será  realizada  com  EPI

próprio, vedado o seu uso em outras áreas.

10.3. Respeitado  o  disposto  no  item  anterior,  os  serventes  de  limpeza

responsáveis pela higienização dos banheiros atuarão,  também, em outras

áreas.

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contato: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
Para validar este documento informe o código 325645219721 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização dos Termos de Referência

10.4.  O  quantitativo  dos  serventes  de  limpeza  que  responderão  pela

higienização dos banheiros públicos não poderá ser alterado pela Contratada

sem o devido Termo Aditivo no Contrato;

10.5. Em relação ao serviço de jardinagem a ser executado, a manutenção

de jardins compreende:

10.5.1. Atividade técnica destinada à manutenção geral  a fim de evitar  a

degradação  dos jardins,  áreas  verdes e  solos  naturais  existentes  neste

Tribunal  e  preservar  a  vitalidade  das  vegetações  existentes  e  as

características originais do projeto paisagístico;

10.5.2. Alteração  de  projeto  paisagístico  original  quando  necessitar

readequação às características locais (sombra, vento, sol, solo, etc) ou para

manter a harmonia do conjunto;

10.5.3. Requalificação  de  áreas  degradadas  com  plantios/replantios  ou

reposição de materiais em áreas novas ou carentes;

11. DA  IDENTIFICAÇÃO  E  CRITÉRIOS  PARA  EXECUÇÃO  DOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA

11.1. Da Execução dos Serviços:

11.1.1.Os  serviços  deverão  ser  prestados,  sob  demanda,  dentro  dos

parâmetros de qualidade e periodicidade estabelecidos neste termo, com

emprego de método suficientemente eficiente para assegurar plena eficácia

na execução, sob inteira responsabilidade da Contratada;

11.1.2.Ocorrendo impossibilidade de execução de quaisquer das tarefas

inclusas no objeto, a Contratada deverá informar imediatamente o Gestor

do Contrato para, em conjunto, adotar as providências necessárias.

11.1.3.Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às

determinações  constantes  nas  Normas  de  Segurança  e  Proteção  do

Ministério do Trabalho.
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11.1.4.A empresa Contratada apresentará ao Gestor do Contrato o Plano

de Contingência, contendo a indicação do(s) profissional(is) da empresa

que  será(ão)  responsável(is)  pelo  atendimento  de  situações  de

emergência,  os  números  dos  telefones  fixos,  celulares  e  outros  que

possibilitem comunicação  imediata  e  eficaz,  além de  procedimentos  de

prevenção, combate a sinistros e outros que julgar necessários;

11.1.5.A Contratada executará os serviços também por meio de equipe

especializada, cuidando para que os seus funcionários desempenhem suas

atribuições sob a orientação de empregado da empresa;

11.1.6.Os  serviços  serão  executados  exclusivamente  no  âmbito  das

atividades  objeto  da  presente  contratação,  não  podendo  haver  o

deslocamento  dos profissionais para  exercer  funções diversas daquelas

previstas, tampouco colocados à disposição de outro setor.

11.1.7. A Contratada deverá planejar a sua rotina diária de trabalho com

base nas informações e solicitações encaminhadas pelo  Fiscal Técnico,

cuidando para que os serviços sejam prestados,  dentro de padrões de

excelência,  sob  os  aspectos  da  organização,  eficiência,  qualidade  e

economicidade.

11.1.8. Os serviços de limpeza e higiene das áreas internas e externas

deverão ser executados de acordo com o cronograma apresentado pela

Contratada e autorizado pelo Fiscal Técnico, de acordo com a conveniência

administrativa, obedecida a jornada normal de trabalho, prevista na CLT,

devendo ser observadas as variações impostas em legislação específica e

na convenção coletiva da categoria.

11.1.9.Por se tratar de contrato por demanda, o fornecimento do serviço de

mão de obra pela Contratada só poderá ser iniciado após o recebimento de

ordem de serviço, emitida pelo Gestor do Contrato;
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11.1.10.  Os serviços de referência no item 11.2 não excluem outros,

de  natureza  similar,  que  porventura  se  façam  necessários  para  a  boa

execução  das  atividades  desempenhadas  pelo  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Goiás; obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente em

decorrência das obrigações assumidas;

11.1.11. A Contratada tem a liberdade e a responsabilidade de utilizar

sua experiência e conhecimento técnico especializado para propor outros

métodos, técnicas e tecnologias que busquem aumentar a eficiência dos

serviços de limpeza, desde que proporcionem os resultados esperados por

esta  contratação,  não  contrariem  a  legislação  e  sejam  aplicáveis  à

realidade  dos  locais  onde  serão  realizados  os  serviços,  condições  que

serão avaliadas pela fiscalização o contrato;

11.2. Da  frequência  e  periodicidade  da  execução  dos  serviços  de

limpeza e conservação (plano de trabalho):

11.2.1.ÁREA INTERNA

11.2.1.1. Diariamente, uma vez quando não explicitado:

11.2.1.1.1. Varrição esmerada de todas as dependências, inclusive

“halls”, exceto áreas carpetadas e dos pisos tratados que deverão,

respectivamente, ser aspiradas e limpas conforme o tipo de piso;

11.2.1.1.2. Limpar  com  flanela  todo  o  mobiliário,  balcões  e

utensílios diversos com a utilização de produto específico para cada

superfície  (lustra  móveis,  limpa  vidro,  álcool,  desengordurante,

detergente neutro ou limpador multiuso);  A flanela utilizada para a

limpeza aqui especificada, não deve ser a mesma que foi utilizada

para limpeza do banheiro ou chão;

11.2.1.1.3. Limpar todos os estofados de couro, curvim, tecidos e

outros;
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11.2.1.1.4. Limpar,  com vassoura  e  aspirador,  todos  os  tapetes,

carpetes, passadeiras e capachos;

11.2.1.1.5. Limpar  e  desinfetar  os  aparelhos  telefônicos,  de

comunicação  e  os  microcomputadores  e  respectivos  periféricos.  A

limpeza da tela dos monitores deverá ser feita com uso de flanela

seca;

11.2.1.1.6. Lavar  e  higienizar,  com  uso  de  detergente  neutro,

desinfetante,  bactericida,  germicida,  aromatizante  e  água sanitária,

todos os banheiros e copas, duas vezes ao dia;

11.2.1.1.7. Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados

de madeira;

11.2.1.1.8. Limpar os espelhos com flanela e limpa vidros;

11.2.1.1.9. Varrer as garagens do edifício;

11.2.1.1.10. Abastecer as dependências sanitárias com papel toalha

interfolhado ou rolão, papel higiênico de qualidade e sabonete líquido

sem diluição em água, sempre que necessário;

11.2.1.1.11. Abastecer todos os dispensers de Álcool em gel 70%

com o produto respectivo, sempre que necessário;

11.2.1.1.12. Limpar  as  cabines,  portas  internas  e  externas  dos

elevadores, se houver, espelhos, bem como de suas guias, placas e

totens de comunicação visual,  superfícies  de aço inox,  alumínio e

partes cromadas, com a utilização de produto específico e flanela;

11.2.1.1.13. Retirar o lixo duas vezes ao dia, às 10 horas e às 16

horas. Acondicioná-los em sacos plásticos pretos de sessenta ou cem

litros, removendo-o para local indicado pela Administração;

11.2.1.1.14. Proceder  a  coleta  seletiva  do  papel  para  reciclagem,

quando couber;
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11.2.1.1.15. Limpar  e  desinfetar  maçanetas  e  corrimões,  com

detergente não corrosivo;

11.2.1.1.16. Limpar as rampas de acesso do edifício do Contratante

e outras áreas externas de circulação de pessoas e vias de acesso às

garagens;

11.2.1.1.17. Cuidar  e  manter  os  vasos  de  plantas  existentes  nas

áreas internas e externas, se houver;

11.2.1.1.18. Executar demais serviços considerados necessários à

frequência diária.

11.2.1.2. Semanalmente, uma vez, quando não explicitado:

11.2.1.2.1. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

11.2.1.2.2.  Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas

revestidas de fórmica;

11.2.1.2.3.  Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes

pintados a óleo ou verniz sintético;

11.2.1.2.4.  Lustrar  todo  o  mobiliário  envernizado  com  produto

adequado e passar flanela nos móveis encerados;

11.2.1.2.5.  Limpar  e  polir  todos  os  metais,  como  torneiras,

maçanetas, fechaduras, etc.;

11.2.1.2.6.  Lavar, no mínimo duas vezes por semana, os balcões

e os pisos vinílicos, de mármore, de granito, cerâmicos, de marmorite

e emborrachados com detergente neutro e equipamentos de baixa ou

alta rotação, encerar e lustrar, se necessário;

11.2.1.2.7.  Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros

em geral, placas e painéis;

11.2.1.2.8.  Lavar  as  escadarias,  utilizando  produtos  e

equipamentos adequados para cada tipo de piso ou revestimento.

Escadas acarpetadas deverão ser aspiradas;
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11.2.1.2.9.  Limpar  as  instalações  do  CPD-Central  de

Processamento de Dados;

11.2.1.2.10. Aspirar o pó dos estofados;

11.2.1.2.11. Limpar  os  vidros  internos,  esquadrias,  basculantes  e

peitoris, de forma escalonada.

11.2.1.2.12. Executar demais serviços considerados necessários à

frequência semanal.

11.2.1.3. Mensalmente, uma vez, quando não explicitado:

11.2.1.3.1.  Limpar forros, paredes e rodapés;

11.2.1.3.2.  Remover manchas de paredes;

11.2.1.3.3.  Limpar os interruptores;

11.2.1.3.4.  Encerar os pisos que forem necessários;

11.2.1.3.5.  Limpar  todos os  ralos  e  grelhas das  instalações  de

água pluvial;

11.2.1.3.6.  Aspirar e limpar as cortinas e persianas;

11.2.1.3.7.  Lavar  os carrinhos utilizados na remoção do lixo no

decorrer do mês e limpeza dos equipamentos utilizados;

11.2.1.3.8.  Lavar todas as lixeiras das salas e corredores, bem

como os coletores usados na coleta seletiva;

11.2.1.3.9.  Limpar todas as colunas e paredes de mármore ou

granito;

11.2.1.3.10. Lavar os capachos e tapetes dos elevadores;

11.2.1.3.11. Limpar todas as luminárias, por dentro e por fora;

11.2.1.3.12. Lavar os containers utilizados na coleta de lixo;

11.2.1.3.13. Aplicação de cera nas superfícies enceráveis;

11.2.1.3.14. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços

prestados durante o mês.

11.2.1.4. Semestralmente:
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11.2.1.4.1.  Limpar  e  higienizar  as  caixas  d'água,

preferencialmente  nos  meses  de  abril  e  agosto,  por  profissional

capacitado, em consonância com a NR-35 da Secretaria de Inspeção

do Trabalho.

11.2.1.5. Anualmente, uma vez, quando não explicitado:

11.2.1.5.1. Limpar  todas  as  calhas  e,  principalmente,  as  de

escoamento de água da chuva;

11.2.1.5.2.  Efetuar  a  lavagem de  qualquer  área  solicitada  pelo

fiscal  pertencente  ao  objeto  do  contrato  e  que  não  esteja

pontualmente especificada;

11.2.1.6. Eventualmente, quando houver necessidade:

11.2.1.6.1.  Executar  o  serviço  de  desentupimento  de  baixa  e

média  complexidade  e  limpeza,  de  ralos,  pias,  vasos  sanitários,

canaletas e grelhas de escoamento de água da chuva e similares;

11.2.1.6.2.  Executar  serviço  de  limpeza  de  dejetos  de  pombos

com  material  específico  de  proteção  (máscara  de  papel,  luvas  e

botas de borracha, óculos de proteção e touca ou boné);

11.2.1.7. INSTALAÇÕES  SANITÁRIAS  DE  USO  PÚBLICO

(banheiros públicos):

11.2.1.7.1.  Os  serviços  a  serem  executados  nos  banheiros

públicos são descritos de forma destacada tendo em vista a ênfase

da fiscalização do contrato sobre este quesito;

11.2.1.7.2. A  higienização  dos  banheiros  observará  as  normas

gerais do item 11.2, no que couber;

11.2.1.7.3.  Os serventes responsáveis pela limpeza e manutenção

dos banheiros públicos (COM INSALUBRIDADE), além do uniforme

completo,  usarão  avental  de  segurança,  máscara  de  proteção  e

óculos de proteção, que não serão utilizadas na limpeza das demais
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dependências.  As  especificações  do  uniforme  e  dos  EPI’s  estão

explicitadas no item 18.1.65

11.2.1.7.4. A  Contratada  afixará  a  placa  “BANHEIRO

INTERDITADO” durante a limpeza das instalações sanitárias, a qual

deverá ocorrer em horários de menor movimento;

11.2.1.7.5. A  limpeza  e  manutenção  das  instalações  sanitárias

serão  realizadas  com  o  cuidado  necessário  para  não  molhar

materiais de higiene pessoal, avisos e placas;

11.2.1.7.6.  A Contratada deverá, diariamente:

11.2.1.7.6.1. Lavar  pisos,  pias  e  bancadas  dos  sanitários  com

saneante domissanitário desinfetante, pelo menos duas vezes ao

dia, zelando para que permaneçam secos e com boa aparência

durante todo o horário previsto para utilização;

11.2.1.7.6.2. Limpar  os  espelhos  dos  sanitários  com  pano

umedecido em álcool, pelo menos uma vez ao dia, zelando para

que  permaneçam  secos  e  com  boa  aparência  durante  todo  o

horário previsto para utilização;

11.2.1.7.6.3. Lavar  os  vasos  sanitários  e  seus  assentos  com

saneante domissanitário desinfetante, pelo menos duas vezes ao

dia,  zelando  para  que  permaneçam  com  aparência  e  higiene

adequadas durante todo o horário previsto para utilização;

11.2.1.7.6.4. Zelar  para  que  os  pisos  dos  sanitários  estejam

adequados  durante  todo  o  dia,  principalmente  no  entorno  dos

vasos sanitários e dos mictórios;

11.2.1.7.6.5. Verificar,  pelo  menos  três  vezes  ao  dia,

independentemente  de  solicitação,  as  quantidades  de  papel

toalha, papel higiênico e sabonete líquido, provendo para que os
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banheiros  estejam  abastecidos  durante  todo  o  horário  de

funcionamento;

11.2.1.7.6.6. Limpar  as  divisórias  dos  sanitários  com  material

adequado, passando flanela em seguida; coletar os resíduos dos

reservados  e  da  área  comum  dos  banheiros,  pelo  menos  três

vezes ao dia.

11.2.1.7.6.7. As flanelas e panos utilizadas para banheiros, devem

ser utilizados e separados unicamente para esse fim;

11.2.2. ESQUADRIAS

11.2.2.1. Os  serviços  serão  executados  pela  Contratada  na

seguinte frequência:

11.2.2.1.1.  Diariamente, durante todo o mês:

11.2.2.1.1.1. Limpar as esquadrias gradativamente (face interna),

de  forma  organizada,  aplicando-lhes  produtos  adequados  e

antiembaçantes para os vidros;

11.2.2.1.2.  Mensalmente, uma vez:

11.2.2.1.2.1. Limpar  todos  os  vidros  (face  interna  e  externa  de

piso térreo), aplicando-lhes produtos antiembaçantes;

11.2.2.1.3.  Semestralmente, uma vez:

11.2.2.1.3.1. Limpar  todos  os  vidros  (face  externa)  –  fachadas

envidraçadas - utilizando de balancim individual o estilo andaime,

se  necessário,  em  conformidade  com  as  normas  técnicas  de

segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos antiembaçantes;

11.2.2.1.3.1.1. Observação  –  Não  poderá  haver  o

deslocamento  de  mão  de  obra  da  limpeza  para  exercer  a

atividade  acima,  sendo  que  a  Contratada  deverá  ter  equipe

diferenciada  ou  deverá  subcontratar  tal  serviço,  por  suas
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expensas, não podendo apresentar planilha de custo para tal

mão de obra;

11.2.3. ÁREA EXTERNA:

11.2.3.1. Diariamente, uma vez, quando não explicitado:

11.2.3.1.1.  Remover capachos e tapetes externos, procedendo a

sua limpeza com hidrojato, quando for necessário;

11.2.3.1.2.  Varrer,  passar  pano  úmido  nos  pisos  vinílicos,  de

mármore, de granito, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;

11.2.3.1.3.  Varrer as calçadas, passeios e áreas pavimentadas;

11.2.3.1.4.  Retirar o lixo duas vezes ao dia. Acondicionar os lixos

em sacos plásticos pretos de sessenta ou cem litros, removendo-os

para o local indicado pela Administração;

11.2.3.1.5. Proceder  a coleta  seletiva  do papel  para  reciclagem,

quando couber;

11.2.3.1.6. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;

11.2.3.1.7. Limpeza,  varrição  e  conservação  de  toda  a  área  de

jardim,  o  que  inclui:  Irrigação  geral  onde  necessário;  Retirada  de

detritos,  folhagens,  plantas  desnecessárias,  galhos,  semestres  e

plantas secas; Erradicação de ervas daninhas;

11.2.3.1.8. Executar demais serviços considerados necessários à

frequência diária.

11.2.3.2. Semanalmente, uma vez:

11.2.3.2.1.  Limpar  e  polir  todos  os  metais  (torneiras,  válvulas,

maçanetas, fechaduras, etc.);

11.2.3.2.2.  Lavar  os  pisos  vinílicos,  de  mármore,  de  granito,

cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com detergente, encerar

e lustrar, se necessário;
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11.2.3.2.3.  Executar demais serviços considerados necessários à

frequência semanal;

11.2.3.2.4.  Varrer  as  calçadas  externas  aos  edifícios  das

Comarcas.

11.2.3.3. Mensalmente, uma vez:

11.2.3.3.1.  Lavar  as  áreas  cobertas  destinadas  a

garagem/estacionamento;

11.2.3.3.2.  Proceder  a  capina  e  roçada,  em  todas  as  áreas

internas e  externas  do  Fórum,  de  plantas  desnecessárias,  cortar

grama  e  podar  árvores  que  estejam  impedindo  a  passagem  de

pessoas, ou sempre que necessário.

11.2.3.3.2.1. Observação – Não poderá haver o deslocamento de

mão de obra da limpeza para exercer a atividade acima, sendo

que  a  Contratada  deverá  ter  equipe  diferenciada  ou  deverá

subcontratar  tal  serviço,  por  suas  expensas,  não  podendo

apresentar planilha de custo para tal mão de obra.

11.2.3.4. Semestralmente, uma vez:

11.2.3.4.1.  Efetuar  lavagem  de  qualquer  área  solicitada  pelo

Gestor ou pelos Fiscais pertencente ao objeto do contrato e que não

esteja pontualmente especificada;

11.2.3.4.2.  Lavar a calçada externa que circunda os edifícios dos

prédios das Comarcas, com equipamentos específicos (hidrojato e

enceradeira);

11.2.3.4.3.  Limpeza e higienização das caixas d´águas localizadas

em áreas  internas ou externas dos edifícios da Comarca,  na data

especificada pelo Gestor ou pelos Fiscais, devendo tal  serviço ser

executado por profissional capacitado, em consonância com a NR-35

da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
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11.2.3.5. Eventualmente, quando houver necessidade:

11.2.3.5.1.  Executar  o  serviço  de  desentupimento  de  baixa  e

média complexidade e limpeza de ralos, canaletas, calhas e grelhas

de  escoamento  de  água  da  chuva  e  similares,  com  localização

interna ou  externa  nos  edifícios  das  Comarcas,  utilizando

equipamentos adequados à prestação do serviço;

11.2.3.5.2.  Executar serviços de jardinagem em todos os jardins

internos e externos dos edifícios, onde houver, sempre que solicitado

pelo Gestor ou pelos Fiscais do Contrato, ressaltando-se que todos

os  insumos  necessários  serão  fornecidos  pela  Contratada,  sob

fiscalização do Contratante;

11.2.3.5.2.1. Observação – Nas comarcas onde não há postos de

jardineiro, não poderá haver o deslocamento de mão de obra da

limpeza para exercer a atividade acima, sendo que a Contratada

deverá ter equipe diferenciada ou deverá subcontratar tal serviço,

por  suas  expensas,  não  podendo  apresentar  planilha  de  custo

para tal mão de obra.

12. DOS MATERIAIS DE LIMPEZA

12.1. A empresa contratada deverá fornecer todos os materiais necessários

e  em  quantidade  suficiente  para  a  execução  dos  serviços  de  limpeza,

conservação,  manutenção,  higienização  e  jardinagem,  inclusive  para

atendimento  de  eventos,  nas  dependências  de  todo  os  edifícios,  nos

mobiliários e nas áreas anexas e afins; O controle, estocagem e distribuição

dos mesmos é de responsabilidade da Contratada;

12.2. A  listagem  do  Anexo  XIII,  apesar  de  exemplificativa,  deve  ser

observada  pela  Contratada  no  que  tange  à  qualidade  dos  produtos  ali

indicados; A Contratada, caso entenda necessário, pode se utilizar de outros
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materiais além dos elencados na referida listagem; Todos os insumos estão

sujeitos ao exame de qualidade pelo Contratante;

12.3. A  Contratada  deve  se  precaver  para  as  oscilações  de  consumo

durante  a  execução  do  contrato,  não  podendo  se  eximir  da  total

responsabilidade pelo fornecimento dos materiais em quantidade suficiente à

perfeita  execução  dos  serviços  em  todas  as  unidades  administrativas  a

serem atendidas;

12.4. A  Contratada  deve  atentar  para  o  fornecimento  constante  e

ininterrupto de material  de higiene – sabonete líquido, papel toalha, papel

higiênico  e  álcool  em  gel  70%  -  nos  locais  devidos;  Em  caso  de

desabastecimento,  providenciar  a  reposição  em,  no  máximo,  24  (vinte  e

quatro) horas;

12.5. Os  materiais  de  limpeza  deverão  atender  aos  requisitos  de

especificidade – uso em áreas de circulação, em banheiros, em divisórias,

em áreas envidraçadas, em tampos de mesa, em madeira, em equipamentos

de informática, etc;

12.6. Quando se tratar de materiais de limpeza que exigem o registro na

ANVISA  e/ou  no  Ministério  da  Saúde,  tais  documentos  deverão  ser

apresentados;

12.7. A empresa deverá, ainda, manter em local próprio indicado pelo Fiscal

Técnico, material estocado, sob sua responsabilidade, nas quantidades que

entender suficientes para suprir quaisquer eventualidades;

12.8. O fornecimento  de materiais  deverá  ser  mensal,  completado  até  o

segundo  dia  útil  do  mês  subsequente,  sem  deixar  a  Unidade  Judiciária

desprovida de material de limpeza, sendo que a entrega de cada item deverá

apresentar regularidade de modo que as reais necessidades do Contratante

possam ser observadas pela fiscalização ao longo do contrato;
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12.9. A empresa  contratada deverá  empregar,  sob sua  responsabilidade,

materiais de alta qualidade, sendo inadmissível a utilização de produtos que

sejam nocivos ao meio ambiente, que possam provocar alergias ou outro

malefício à saúde dos próprios trabalhadores, dos servidores ou dos usuários

do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás,  assim como causar  danos  aos

móveis, equipamentos e instalações, substituindo aqueles que a gestão do

contrato recusar;

12.10. O  Contratante  poderá  coletar,  sempre  que  entender  necessário,

amostras  de  materiais  de  limpeza:  saneantes  domissanitários,  sabonete

líquido, papel toalha, papel higiênico, etc., para análises laboratoriais ou não

laboratoriais;

12.11. Verificada  qualquer  inconformidade,  o  material  deverá  ser

imediatamente  substituído  e  o  valor  gasto  com  as  análises  laboratoriais

reembolsado pela Contratada ao TJ/GO;

12.12. Quando do fornecimento de produtos concentrados, será necessário

que  o  supervisor  da  empresa  ensine  aos  serventes  o  modo  correto  de

diluição, para evitar desperdícios e possíveis danos físicos;

13. DOS  EQUIPAMENTOS  E  UTENSÍLIOS  PARA  O  SERVIÇO  DE

LIMPEZA:

13.1. A empresa  contratada  deverá  fornecer  todos  os  equipamentos  e

utensílios  necessários,  listados  ou  não  no  Anexo  XIII,  e  suficientes  à

execução dos serviços de limpeza, conservação, manutenção, higienização e

jardinagem,  inclusive  para  atendimento  de eventos,  nas dependências  de

todo os edifícios, nos mobiliários e nas áreas anexas e afins; O controle,

estocagem e distribuição dos mesmos é de responsabilidade da Contratada;

13.2.  A  empresa  contratada  deverá  disponibilizar  os  equipamentos

necessários à execução dos serviços, devendo, em caso de avarias, serem
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substituídos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de não

prejudicar a execução dos serviços;

13.3. A  empresa  contratada  deverá  empregar  equipamentos  de  boa

qualidade com os acessórios  necessários  à  sua utilização,  visando a  um

melhor desempenho e segurança na execução do serviço; Em obediência à

regra  da sustentabilidade,  sempre que viável,  os  equipamentos  utilizados

devem ser aqueles que consomem o mínimo de energia possível;

13.4. Novos  dispensadores  para  papel  higiênico,  sabonete  líquido,  papel

toalha  e  álcool  em  gel  70%  deverão  ser  fornecidos  e  instalados  pela

Contratada, em todos os lugares pertinentes, no prazo máximo de 2 (dois)

dias a partir do início da execução dos serviços; Tais utensílios devem ser

adequados ao ambiente onde serão instalados, inclusive esteticamente;

13.4.1. Os  dispensadores  de  álcool  em  gel  70%  deverão  ser

instalados em todas as entradas dos imóveis do Poder Judiciário,  bem

como ao lado das portas de todos os elevadores existentes, sempre em

local visível e com a devida indicação do produto ali contido;

13.5. Os dispensadores, bem como qualquer outro equipamento e utensílio,

deverão  ser  repostos/substituídos  sempre  que  estiverem  estragados,

danificados  ou  ausentes  por  qualquer  motivo,  no  prazo  máximo  de  48

(quarenta e oito) horas, durante toda a vigência do contrato; Todo o material

deverá ser compatível com os dispensadores fornecidos e, também, com os

eventuais dispensadores de propriedade do Contratante;

13.6. Todo  equipamento  estará  sujeito  a  exame  qualitativo  do  Fiscal

Técnico, que poderá vetar sua instalação, mediante o comprometimento do

padrão de qualidade esperado na prestação do serviço;

13.7. A contratada  deverá  prover  assistência  técnica  aos  equipamentos,

efetuando  visitas  mensais,  para  ajustes,  limpeza  e  verificação  geral,  ou
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quantas  vezes  forem necessárias,  mantendo  assim  os  equipamentos  em

pleno funcionamento..

13.8. A  Contratada,  sempre  que  necessário,  deverá  providenciar  a

substituição das partes ou peças gastas pelo uso regular.

14. DA VISTORIA

14.1. Fica  facultado às  empresas  interessadas  em  oferecer  proposta

VISTORIAR os locais onde serão prestados os serviços, acompanhado por

servidor  designado  para  esse  fim,  cujo  objetivo  é  proporcionar  o

conhecimento necessário à elaboração da proposta de preço; “Declaração de

Vistoria” deverá ser assinada pela empresa – Anexo IV;.

14.2. Caso a vistoria não ocorra, a empresa deverá assinar a “Declaração

de não Vistoria” constante no Anexo V, ficando ciente da impossibilidade de

alegar desconhecimento das condições dos locais de execução dos serviços;

14.3. Para  a  realização  da  vistoria,  as  empresas  interessadas  deverão

agendar, em dias úteis e em horário comercial:

14.3.1. Em  relação  aos  imóveis  do  Fórum  em  Goiânia,  com  a

Coordenadoria Administrativa da Diretoria do Foro de Goiânia (062.3018-

6130);

14.3.2.  Em relação aos imóveis do Tribunal de Justiça em Goiânia, com a

Divisão de Serviços Gerais (062.3236-5499 / 5498 / 5342);

14.3.3. Em relação aos imóveis nas Comarcas do interior do Estado,

com a respectiva Secretaria do Foro das Comarcas;

14.4. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação

do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura

da sessão pública;

14.5. Para  a  vistoria  o  Licitante,  ou  seu  representante  deverá  estar

devidamente  identificado  mediante  a  apresentação  de  documento  de
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identidade  civil  e  documento  expedido  pela  empresa  comprovando  sua

habilitação para a realização da vistoria;

14.6. Caso haja dúvidas quanto aos serviços a serem desempenhados, a

empresa deverá entrar em contato com a Diretoria Administrativa, situada na

Rua 19, Qd. A8, Lt. 6, Setor Oeste, Anexo I, do Tribunal de Justiça, 4º andar,

Goiânia-Go (062.3236-2464), para obter as informações necessárias para a

elaboração da proposta;

15. DAS CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA O SERVIÇO

15.1. Do Perfil Profissiográfico

15.1.1. Servente de Limpeza:

Os  profissionais  deverão  ser  treinados  em  técnicas  de  limpeza  e

conservação, uso de produtos, objetos e equipamentos e conhecimento

para separação de objetos para reciclagem, além de possuir senso de

responsabilidade, espírito de colaboração e ser extremamente educado

e cortês. Formação escolar elementar (saber ler e escrever);

15.1.2. Jardineiro:

Os  profissionais  deverão  ser  treinados  com técnicas  de  serviços  de

jardinagem,  correspondentes  à  manutenção  de  jardins  externos  e

internos, se houver, vasos e plantas naturais, inclusive as de natureza

ornamentais,  incluindo  o  fornecimento  de  todas  as  ferramentas,

utensílios e insumos adequados à execução dos serviços;

15.1.3. Encarregado de equipe:

O  encarregado  de  limpeza  é  o  profissional  responsável  por

supervisionar  os  trabalhos na  área  de limpeza de  forma geral  e  de

liderar equipes de trabalho, inspecionando e verificando os serviços de

limpeza  de  todos  os  setores,  sendo  eles,  banheiros,  refeitórios,

escritórios, salões, salas, elevadores, e etc., visando à manutenção e

organização  dos  mesmos.  Está  sob  as  responsabilidades  de  um
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Encarregado de Limpeza supervisionar a limpeza de todo o local em

seus  mínimos  detalhes,  sendo  elas  janelas,  vidraças,  banheiros,

cozinhas,  área  de  serviço,  garagens  e  pátios,  assoalhos  e  móveis,

carpetes e tapetes, e ser responsável por toda a rotina de conservação

de limpeza, liderança sobre os colaboradores, opinando nas atividades

desenvolvidas e tomadas de decisões, fazendo a compra de materiais,

cotações  e  tarefas  administrativas  como  homologações,  foco  na

redução das taxas de turno, bem como ter conhecimento de produtos

de  limpeza,  conhecimentos  em  máquina  e  em  como  desenvolver

limpeza técnica e convencional;

15.1.3.1. A Contratada deverá  manter  encarregado nos locais  de

prestação  de  serviços  para  orientar,  coordenar,  acompanhar,

supervisionar  e  dar  ordens  ao  contingente  disponibilizado  e  resolver

quaisquer questões pertinentes à execução dos serviços, para correção

de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e

solicitações do Contratante;

15.1.3.2. Na assunção dos serviços a Contratada deverá informar

ao  Gestor  do  Contrato  o  nome  do  encarregado  e  os  meios  de

comunicação a serem utilizados, para pronto atendimento às solicitações

do Contratante;

15.1.3.3. O  encarregado  deverá  estar  munido  de  meios  de

comunicação que permitam ser contatado a qualquer momento;

16. DA JORNADA DE TRABALHO

16.1. A jornada de trabalho será conforme necessidade do Poder Judiciário

e no que está previsto no inciso XIII, do Art. 7º, da Constituição Federal e no

Art.  58  da  CLT.  Nesse  contexto,  ressalta-se  que  a  Contratada  deve  se

organizar para disponibilizar funcionários a fim de manter a limpeza interna

dos edifícios durante todo o horário de expediente deste Poder;
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17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

17.1. Permitir  o  livre  acesso  dos  profissionais  da  Contratada  nas

dependências  do  órgão  contratante,  relacionados  com  a  execução  do

contrato, desde que estejam devidamente identificados, mediante utilização

de crachás.

17.2. Efetuar  o  ressarcimento  devido  à  Contratada  pela  execução  dos

serviços prestados e das obrigações legais resultantes, nos termos e prazos

contratualmente  previstos,  após  terem  sido  devidamente  atestados  pelo

Gestor do Contrato.

17.3. Exigir  o  afastamento  e/ou substituição imediata  de empregado que

não  mereça  confiança  no  trato  com  os  serviços  prestados,  que  adote

posturas inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que

lhe foram designadas.

17.4. Impedir que terceiros, que não sejam da empresa Contratada, efetuem

os serviços prestados.

17.5. Rejeitar  os  serviços  executados  em desacordo  com as  obrigações

assumidas  pela  empresa  Contratada,  exigindo  sua  correção,  nos  prazos

fixados pelo Gestor do Contrato, sob pena de sanções e ajustes contratuais,

ressalvados os casos fortuitos ou de força maior  desde que devidamente

justificados e aceitos pelo Contratante.

17.6. Exigir,  mensalmente,  os documentos comprobatórios do pagamento

de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, em especial do FGTS e

INSS, e outros.

17.7. Disponibilizar  local  para  que  os  serventes  realizem  a  troca  de

uniformes e façam seu asseio pessoal.

17.8. Caso  entenda  conveniente,  realizar  pesquisa  de  satisfação dos

usuários, preferencialmente por meio de preenchimento de questionário a ser

disponibilizado no sítio eletrônico deste Tribunal (modelo no Anexo II deste
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Instrumento),  na  periodicidade  que  conclua  ser  pertinente,  com o  fim de

subsidiar o Instrumento de Medição de Resultado (item 20) e, também, de

notificar  a  Contratada  para  observar  os  apontamentos  eventualmente

realizados;

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Sem prejuízo do previsto no Contrato, são obrigações da Contratada,

além de cumprir todos os encargos incidentes direta ou indiretamente sobre

o  objeto  contratual  e  observar  todas  as  obrigações  legalmente  previstas,

sobretudo pelas Leis ns.º 8.666/93 e 10.520/2002:

18.1.1. Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, licenças e

registros na Administração, Conselhos Regionais e outros órgãos públicos

e  entidades  Municipais,  Estaduais  ou  Federais  que  se  fizerem

necessários, assim como as certidões solicitadas.

18.1.2. Preservar o Poder Judiciário do Estado de Goiás, mantendo-

o salvo de quaisquer demandas, reivindicações, queixas e representações

de qualquer natureza, decorrentes de sua ação.

18.1.3. Atentar para o nível do perfil  profissiográfico anteriormente

estabelecido,  quando  da  seleção  de  seus  profissionais,  de  modo  a

resguardar  a  qualidade  dos  serviços  a  serem  prestados  ao  Poder

Judiciário do Estado de Goiás.

18.1.4. Não se eximir de suas responsabilidades quanto à execução

dos serviços, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das obrigações

constantes  no  contrato,  independentemente  da  atuação  do  Fiscal  do

Contrato;

18.1.5.  Assumir todas as responsabilidades previstas e exigidas em lei, em

caso  de  eventual  ocorrência  de  acidente  do  trabalho,  ou  mal  súbito,

inclusive  atendimento  em  casos  de  emergência,  ou  os  que  vierem  a

necessitar  de  atendimento  médico,  providenciando  as  medidas  que  se
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fizerem  necessárias,  em  tempo  hábil.  Caso  isso  não  ocorra  por

negligência  da  empresa,  todo  ônus  assumidos  pelo  Contratante  serão

repassados à Contratada, e caso o valor não seja reposto em 48 horas, o

valor  será  abatido  em fatura,  posteriormente.  Todas  as  ocorrências  de

acidentes deverão ser comunicadas ao Fiscal Técnico;

18.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo

Contratante, atendendo prontamente a todas as dúvidas e reclamações no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, como regra, ou no prazo de 24 (vinte

e quatro) horas nos casos urgentes;

18.1.7. Não  caucionar  ou  utilizar  o  Contrato  para  qualquer  outra

operação financeira sem prévia e expressa autorização do Contratante,

sob pena de rescisão contratual.

18.1.8. Manter,  durante  todo  o  período  de  vigência  do  Contrato,

todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  que  permitiram  sua

contratação,  inclusive  quanto  à  qualificação  econômico-financeira  e,

sobretudo, no que diz respeito à regularidade fiscal, em atendimento ao

disposto no art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/1993.

18.1.9. Não transferir  a outros,  no todo ou em parte,  o  objeto do

Contrato,  admitindo-se  a  subcontratação  parcial,  conforme  descrito  no

item próprio.

18.1.10.  Responsabilizar-se-á  por  dano causado ao patrimônio  do

Poder Judiciário afetado, bem como ao de seus membros e servidores,

por  dolo,  negligência,  imperícia  ou  imprudência  de  seus  empregados,

ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro

de  5  (cinco)  dias  úteis  contados  a  partir  da  comprovação  de  sua

responsabilidade.  Caso  não  o  faça  dentro  do  prazo  estipulado,  ao

Contratante é reservado o direito de descontar o valor do ressarcimento da

fatura do mês, sem prejuízo de poder rescindir o Contrato de pleno direito.
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18.1.11.  Não  permitir  que  seus  funcionários  executem  quaisquer

atividades  estranhas  ao  Contrato  durante  o  horário  em que  estiverem

prestando serviço, cabendo à Contratada exercer fiscalização contínua.

18.1.12.  Prestar  serviços  dentro  dos  parâmetros  estabelecidos,

disponibilizar todos os materiais necessários à manutenção corretiva, em

quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, evitando interrupções no

funcionamento  dos  equipamentos,  bem  como  observando  as

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações.

18.1.13.  Fica a Contratada autorizada a manter caixa de primeiros

socorros  para  qualquer  eventualidade  e  que  seja  suficiente  ao

atendimento  do  incidente,  respondendo  a  Contratada  pelos  atos

comissivos e/ou omissivos a ele relacionados.

18.1.14.  Fornecer quantos Registradores Eletrônicos de Ponto (REP)

forem  necessários  à  quantidade  de  postos,  compatível  com  a

Portaria/MTE  n.º  1510/2009,  incluindo  os  insumos  necessários  a  sua

utilização (bobina etc.) e as devidas providências relativas à manutenção e

eventuais  consertos  para  registros  mensais  de  frequência  e  exercer  o

controle  sobre  a  assiduidade  e  a  pontualidade  de  seus  empregados,

inclusive com elaboração de planilha de controle nominal de frequência

por  empregado,  que  deverá  ser  encaminhada  mensalmente  ao  Fiscal

Administrativo;

18.1.15.  Por  meio  de  seus  representantes,  fazer  cumprir  com

exatidão os registros, horários de entrada e saída, sob pena de responder

pelas horas pagas indevidamente pelo Contratante.

18.1.16.  Enviar ao local de prestação dos serviços, mediante prévia

comunicação  ao  Contratante,  representante  para  esclarecer  todas  as

dúvidas  dos  funcionários  sempre  que  houver  acordo,  convenção  ou

dissídio da respectiva categoria profissional
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18.1.17.  Apresentar  ao  Poder  Judiciário  nota  fiscal  dos  serviços

executados,  apresentando  CNPJ  idêntico  ao  estabelecido  no  contrato,

acompanhado da Guia quitada e da Certidão de Regularidade Fiscal do

FGTS (GRF), Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal

do  domicílio  ou  sede  do  licitante,  documentação  que  comprove  a

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e de

toda a documentação que compõe a relação SEFIP (Sistema Empresa de

Recolhimento  do  FGTS  e  Informações  à  Previdência  Social),  da  Guia

quitada  e  da  Certidão  Negativa  de  Débitos  relativos  às  Contribuições

Previdenciárias e as de Terceiros (GPS), devidamente válidas, da Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), e de outras que vierem a ser

exigidas,  além  da  folha  de  pagamento  da  empresa  com  a  respectiva

composição  salarial  da  categoria,  sem  a  qual  não  serão  liberados  os

pagamentos das faturas para a liquidação, além das demais provas de

quitações  fiscais  e  parafiscais. Apresentar  também,  recibo  de  férias  e

rescisão de contrato de trabalho nos meses que houver essas ocorrências,

bem como outras documentações que se fizerem necessárias. Relação

anexada aos autos contendo nome dos empregados com faltas no mês e

suas respectivas substituições. No que tange ao vale transporte e ao vale

alimentação e/ou ao vale refeição,  a  empresa apresentará relações de

cada benefício constando os nomes dos empregados e o valor depositado

para cada um, independentemente de lançar o valor no corpo da fatura.

18.1.18.  Prover  e  manter  o  quadro  de  pessoal  estabelecido  em

contrato para o atendimento aos serviços, conforme previsto neste Termo

de  Referência,  sem  interrupção,  seja  por  motivo  de  férias,  descanso

semanal, greve, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados, que

não  terão,  em  hipótese  alguma,  qualquer  relação  de  emprego  com  o

Contratante,  sendo  de  exclusiva  responsabilidade  da  Contratada  as
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despesas  com  todos  os  encargos  e  obrigações  sociais,  trabalhistas,

previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do Contrato, obedecendo

às normas trabalhistas vigentes;

18.1.19.  Prover,  por  ocasião  de  férias  ou  outros  afastamentos

regulares  ou  ocasionais  de  seus  funcionários,  a  vaga  com funcionário

exclusivo  –  cuja  regularidade  de  sua  situação  laboral  deverá  ser

previamente  comprovada,  inclusive  com a  apresentação  de  sua  CTPS

anotada  pela  Contratada  –  durante  todo  o  período  de  afastamento  do

anterior ocupante da função, a fim de se evitar a indesejável rotatividade

de empregados.

18.1.20.  Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação

vigente  e  com  quaisquer  ônus,  despesas,  obrigações  trabalhistas,

previdenciárias,  fiscais,  de  acidentes  de  trabalho,  bem  como  de

alimentação,  transporte  ou  outro  benefício  de  qualquer  natureza,

decorrente da contratação dos serviços de empregado substituto;

18.1.21.  Credenciar  junto  ao  Contratante,  empregados  do  quadro

administrativo  da  Contratada  para  proceder,  nas  dependências  do

Contratante,  em dias  definidos e  em horário  que  não  comprometam a

perfeita  execução  dos  serviços,  a  distribuição  de  contracheque,  vale-

transporte,  vale-refeição  e  outros  insumos  de  responsabilidade  da

Contratada.

18.1.22.  Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a

supervisão  permanente  dos  serviços,  de  forma  a  obter  uma  operação

correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,

por meio de critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de

equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de

água e energia elétrica; e mantendo sempre em perfeita ordem todas as

dependências e equipamentos do Contratante de que fizer uso;
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18.1.23.  Manter  todos  os  utensílios,  ferramentas,  maquinários  e

equipamentos necessários à execução dos serviços em perfeito estado de

conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização

em  qualquer  tempo,  e,  no  caso  de  necessidade  de  reposição  de

equipamento danificado, providenciar tal reposição em 48 (quarenta e oito)

horas, para não paralisar os serviços, cabendo ao Contratante a indicação

do  local  para  o  seu  armazenamento  e  cabendo  à  Contratada  a

manutenção  do  espaço  reservado  para  este  fim perfeitamente  limpo  e

organizado.

18.1.24.  Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios

de  sua  propriedade,  tais  como  aspiradores  de  pó,  enceradeiras,

mangueiras,  baldes,  carrinhos  para  transporte  de  lixo,  escadas,  dentre

outros, de forma que não sejam confundidos com similares de propriedade

do Contratante além de responsabilizar-se pela sua guarda e conservação

nos locais designados pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás.

18.1.25.  Responder  objetivamente  pela  má  utilização  dos  bens

(materiais, utensílios e equipamentos) disponibilizados pela Administração

Judiciária para a realização dos serviços, obrigando-se a repor quaisquer

desvios,  desperdícios,  perdas  ou  danos  à  Administração,  bem como a

terceiros.

18.1.26.  Repor  ou  providenciar  a  restauração  de  objetos

desaparecidos, destruídos ou danificados, conforme determinar o  Gestor

do Contrato;

18.1.27. Submeter os serviços a serem prestados e os materiais a

serem utilizados à aceitação do Contratante, ao qual caberá o direito de

recusa, caso não estejam de acordo com o especificado.

18.1.28.  Substituir  qualquer  objeto,  produto  de  limpeza/higiene  ou

equipamento cujo uso seja considerado pelo Contratante prejudicial à boa
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conservação de suas dependências, equipamentos, instalações, ou, ainda,

que  não  atendam  às  necessidades,  bem  como  não  estejam  em

conformidade com o contrato;

18.1.29.  Não divulgar  ou fornecer  dados e informações referentes

aos serviços contratados, sob pena de rescisão e aplicação de qualquer

outra penalidade cabível;

18.1.30.  Não  utilizar  o  contrato  para  assumir  obrigações  perante

terceiros,  dando-o  como garantia,  nem utilizar  os  direitos  de  crédito  a

serem  auferidos  em  função  dos  serviços  prestados  em  quaisquer

operações  de  desconto  bancário,  sem  prévia  autorização  do  Poder

Judiciário.

18.1.31.  Apresentar ao Contratante, após o início da prestação dos

serviços, cópia do Livro de Registro, Ficha de Registro ou Cadastro de

Registro, que comprove a admissão dos empregados na empresa;

18.1.32.  Fornecer  aos  seus  profissionais  vale-refeição  e/ou

alimentação, até o último dia do mês, para alimentação e deslocamento do

mês subsequente, respeitando o que está previsto em Convenção Coletiva

de  Trabalho,  que  goze  de  ampla  aceitação  em  estabelecimentos

comerciais em todo o território do Estado de Goiás, para a aquisição de

gêneros  alimentícios  e/ou  refeições,  garantida  a  opção  de  escolha  ao

empregado,  bem  como  pelo  fornecer  vale-transporte  para  utilização

efetiva, por seus profissionais, em despesas de deslocamento residência-

trabalho e vice e versa. Estes benefícios constituem parte integrante da

contratação, não devendo ocorrer intervalo temporal no seu fornecimento,

visto  que  são  indispensáveis  ao  bom  e  integral  desempenho  das

atividades;
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18.1.33.  Fornecer  os  valores  referentes  à  alimentação  e  ao

transporte no caso de serviços extraordinários realizados aos sábados,

domingos e feriados;

18.1.34.  Manter,  permanentemente,  o  contingente  laborativo  na

quantidade  estipulada,  promovendo,  para  tanto,  as  substituições  de

profissionais, atendendo o perfil profissiográfico requerido, em prazo hábil,

resguardando assim a continuidade e pontualidade dos serviços;

18.1.35.  Efetuar  a  reposição  de  pessoal,  no  prazo  máximo  de  2

(duas)  horas,  em  caso  de  eventual  ausência,  devendo  identificar

previamente o respectivo substituto ao Fiscal Técnico;

18.1.36.  Cumprir e fazer cumprir por seus profissionais, as normas e

os regulamentos disciplinares do Poder Judiciário, bem como quaisquer

determinações das autoridades competentes, sem quaisquer ônus para o

Contratante, desde que dentro de suas atribuições contratuais;

18.1.37.  Responder  pela  frequência  dos  seus  profissionais,

exercendo o devido controle sobre a assiduidade e pontualidade destes,

garantindo  a  presença  de  pessoal  suficiente  para  o  cumprimento  dos

serviços, entregando ao Fiscal Administrativo, dentro do prazo previsto, a

comprovação desse controle;

18.1.38.  Reparar e corrigir, total ou parcialmente, os serviços em que

se verifiquem defeitos ou falhas resultantes de execução irregular ou de

emprego de material ou equipamentos inadequados;

18.1.39.  Recrutar  em  seu  nome  e  sob  sua  responsabilidade,  os

empregados necessários à perfeita  execução dos serviços contratados,

com os requisitos técnicos e a escolaridade exigida.

18.1.40.  Fornecer ao Contratante a escala nominal de férias, licenças

e  faltas,  se  houver,  dos  empregados  e  seus  respectivos  substitutos
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eventuais. As férias deverão ser informadas com antecedência mínima de

1 (um) mês bem como a ficha cadastral do substituto;

18.1.41.  Informar  o  nome  do  encarregado  e  os  meios  de

comunicação a serem utilizados, para pronto atendimento às solicitações

do Contratante;

18.1.42.  Orientar os empregados a se comportarem de forma cordial

com os demais e se apresentarem dentro dos padrões de eficiência e

higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços, bem como se

responsabilizará  pela  idoneidade  e  pelo  comportamento  de  seus

encarregados ou subordinados, e, ainda, arcará com o ônus de indenizar

todo e qualquer prejuízo pessoal ou material que seja causado direta ou

indiretamente ao patrimônio do Poder Judiciário do Estado de Goiás ou a

terceiros quando da prestação dos serviços;

18.1.43. Observar  conduta  adequada  na  utilização  dos  materiais  e

equipamentos, objetivando a correta higienização dos ambientes após a

realização dos trabalhos;

18.1.44. Orientar  seus empregados a se  apresentarem diariamente

ao local de trabalho de maneira asseada, adequada e uniforme limpo e

completo, bem como cobrar do empregado o uso obrigatório do mesmo;

18.1.44.1. A Contratada  deverá  orientar  e  exigir  o  uso  correto  da

máscara de tecido por todos os funcionários, conforme as orientações

do Ministério da Saúde.

18.1.44.2. O uso e o fornecimento da máscara de tecido, enquanto

item  obrigatório do  uniforme,  poderá  ser  dispensado,  a  critério  do

Contratante, o qual comunicará formalmente a Contratada;

18.1.45. Responsabilizar-se-á pelo  cumprimento,  por  parte  de  seus

empregados, das normas disciplinares determinadas pelo Contratante;
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18.1.46.  Instruir  seus  empregados  a  acatar  as  orientações  do

Contratante, inclusive no que tange ao cumprimento das normas internas

de Segurança e Proteção elencados na Medicina do Trabalho e prevenção

de incêndios nas dependências do Contratante;

18.1.47.  Sinalizar adequadamente a área utilizada para a realização

de  limpeza,  com  placas  indicativas  de  piso  molhado,  a  fim  de  evitar

acidentes;

18.1.48.  Comunicar,  imediatamente,  ao  Fiscal  Técnico  quaisquer

irregularidades  observadas  no  decorrer  da  jornada  de  trabalho  como

vazamentos, falta de ralos, lâmpadas queimadas ou piscando, tomadas e

espelhos soltos, carpetes soltos, ou irregularidades similares;

18.1.49.  Atender  com presteza as  reclamações sobre a qualidade

dos serviços  executados,  providenciando a sua imediata  correção sem

ônus para o Poder Judiciário;

18.1.50.  Cumprir, além das normas legais vigentes de âmbito federal,

estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

18.1.51.  Cumprir, imediata e independentemente de repactuação do

contrato, as normas estabelecidas em acordo, convenção ou dissídio da

respectiva  categoria  profissional,  tão  logo  tenha  sido  homologada,

sobretudo no que se refira ao aumento de salário;

18.1.52.  Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da

prestação  do  serviço,  os  salários  dos  empregados  envolvidos  com os

serviços  contratados e  fornecer  os  respectivos  contracheques até  o  2º

(segundo) dia útil após o pagamento, bem como recolher, no prazo legal,

todos os encargos decorrentes da contratação dos mesmos, apresentando

à  administração  do  Contratante mensalmente  os  respectivos

comprovantes;
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18.1.53.  Promover  o  pagamento  dos  salários  e  demais  encargos

trabalhistas  e  fiscais  nas  datas  regulamentares,  mesmo  que,  por

circunstâncias diversas, ocorra atraso no pagamento da fatura por parte

do Contratante;

18.1.54.  Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  trabalhistas,

fiscais,  previdenciários  e  comerciais  resultantes  da  adjudicação  desta

licitação;

18.1.55.  Orientar  seus  empregados  a  manter  sigilo,  não

reproduzindo,  divulgando  ou  utilizando  em  benefício  próprio  ou  de

terceiros, sob pena de responder civil, penal e administrativamente, todo e

qualquer  assunto  de  interesse  do  Contratante  ou  de  terceiros  de  que

tomar conhecimento em razão da execução do objeto contratual;

18.1.56.  Manter  a  disciplina  nos  locais  de  trabalho,  bem  como

substituir qualquer empregado,  no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)

horas, cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  sejam  julgados

prejudiciais,  inconvenientes  ou  insatisfatórios  pela  Administração  do

Contratante;

18.1.57.  Informar  o  empregado  de  que  não  será  permitido  a  ele

guardar objeto particular nas dependências do Tribunal de Justiça, a não

ser no local indicado pelo Contratante;

18.1.58.  Impedir  que  o  empregado  que tiver  cometido  falta  grave

retorne a prestar serviço ao Contratante;

18.1.59.  Indicar  sindicato,  acordo  coletivo,  convenção  coletiva  ou

sentença normativa que regem as categorias profissionais que executarão

os serviços e as respectivas datas bases e vigências,  sendo da inteira

responsabilidade da Contratada tal indicação sempre que necessário.

18.1.60.  Obedecer os critérios de sustentabilidade elencados neste

Termo de Referência, dentre eles:
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18.1.60.1.  A Contratada deve realizar suas atividades promovendo a

adequada  separação  de  resíduos  recicláveis,  bem  como  orientar  e

treinar, sempre que necessário, seus empregados da melhor forma de

executar o serviço, de acordo com as normas ambientais vigentes;

18.1.60.2.  A Contratada deve adotar plano de gestão de resíduos

sólidos, visando:

18.1.60.2.1. A  coleta  seletiva  de  resíduos  sólidos  com

aproveitamento dos resíduos gerados retirando e acondicionando em

sacos  plásticos  os  resíduos  sólidos  recicláveis  descartados  pelo

Contratante,  armazenando-os  em  local  apropriado  por  ele

determinado.

18.1.60.2.2. Realizar o controle, tratamento e destinação adequados

de resíduos e rejeitos sólidos, respeitando as Normas Brasileiras –

NBR  publicadas  pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas

sobre resíduos sólidos;

18.1.60.2.3. Observar  as  práticas  de  logística  de  reversa  dos

resíduos sólidos, como a destinação adequada das pilhas e baterias

usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução do CONAMA

nº 401/2008 e suas alterações.

18.1.61.  Apresentar, obrigatoriamente, antes do início da execução

dos serviços, a alíquota do RAT e FAT, extraída do site da previdência

social.

18.1.62.  Viabilizar e comprovar, em conformidade com o Acórdão nº

1214/2013  –  TCU –  Plenário,  até  o  60  (sexagésimo)  dia  do  início  da

prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por

meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita

do  Brasil,  com  o  objetivo  de  verificar  se  as  suas  contribuições

previdenciárias foram recolhidas, bem como aos sistemas do Operador do
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Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CEF), com o objetivo de

verificar se as suas contribuições fundiárias foram recolhidas;

18.1.63. Dispor de  5% (cinco  por  cento)  das vagas  de emprego

relacionadas ao objeto do respectivo contrato administrativo a mulher

vítimas  de  violência  doméstica  e  familiar,  conforme  estabelecido  no

artigo 2º, da Lei n.º 20.190/2018, do Governo do Estado de Goiás;

18.1.64.  Apresentar ao Contratante a relação dos funcionários que

realizarão  os  serviços  nos  banheiros  públicos  e  seus  respectivos

substitutos antes do início da execução dos trabalhos;

18.1.65.  Fornecer, a partir da data prevista para início da execução

dos serviços,  uniformes completos e EPI’s aos serventes de limpeza e

jardineiros da seguinte forma:

SERVENTES COMUNS + SERVENTES RESPONSÁVEIS PELAS INSTALAÇÕES

SANITÁRIAS DE USO PÚBLICO + JARDINEIROS

QUANTIDADE
FORNECIDA

INICIALMENTE E
DEPOIS,

SEMESTRALMENTE

TOTAL
ANUAL

TIPO

2 4

Para todos: Calça – tecido de brim, cor predominante

da contratada, com bolso traseiro e dianteiro

2 4

Para serventes comuns+ Serventes responsáveis

pelas  instalações  sanitárias  de  uso  público::

Camiseta  manga  curta –  tecido  de  malha  fria,  cor

predominante  da  contratada,  com  a  logomarca  da

empresa de forma visível.

Para jardineiros: Camiseta manga  longa – tecido de

malha  fria,  cor  predominante  da  contratada,  com  a

logomarca da empresa de forma visível
2 4 Para  todos:  Par  de  botas  profissional  ½  cano  de

borracha  pvc,  impermeável  e  com  propriedades
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antiderrapantes

1 1

Para  todos: Crachá  –  com  foto  3x4,  colorida  e

recente, com identificação completa do empregado e

cordão  ou  prendedor  (tipo  jacaré)  para  mantê-lo

sempre visível com uso obrigatório nas dependências

do Poder Judiciário

5 10

Para  todos:  Máscara  de  tecido  lavável,  com

especificações conforme recomendações do Ministério

da  Saúde,  da  mesma  cor,  modelo  e  padrão  para

todos,  com  uso  obrigatório  nas  dependências  do

Poder Judiciário

1 2

Para jardineiros: Boné proteção legionário (Boné de 

brim com aba frontal, tipo legionário) – para evitar 

exposição intensa ao sol da nuca e pescoço

1 1

Para Jardineiros - Par de luvas de lona leve e 

respirável com punho estendido para evitar que sujeira

e detritos entrem na luva

2 4

Para Serventes responsáveis pelas instalações 

sanitárias de uso público + Jardineiros - Par de 

luvas de borracha/látex nitrílica tramontina ou similiar

1 2

Para serventes comuns + Serventes responsáveis 

pelas instalações sanitárias de uso público: Protetor

Facial tipo Visor (Face Shield)

1 1

Para serventes responsáveis pelas instalações 

sanitárias de uso público: Avental de segurança de 

PVC

1 1
Para serventes responsáveis pelas instalações 

sanitárias de uso público: óculos de proteção

*as quantidades especificadas são mínimas
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18.1.66. Não serão aceitos empregados trabalhando nas dependências do

Poder Judiciário sem o devido uniforme, sendo que, o descumprimento a

essa  regra  será  motivo  de  glosa  pelo  Instrumento  de  Medição  de

Resultado nos termos do que consta no Anexo XI.

18.1.67. Fornecer novo crachá ao empregado em caso de perda, porém é

facultado a contratada descontar no salário o valor do segundo crachá;

18.1.68. Entregar o kit de uniforme, no início de cada semestre, mediante

recibo com relação nominal,  cuja  cópia,  devidamente acompanhada do

original para conferência, deverá ser enviada ao Gestor designado pelo

Contratante.

18.1.69.  Fornecer,  ainda,  uniformes  apropriados  às  empregadas

gestantes, substituindo-os conforme a necessidade.

18.1.70. Fornecer  todo  o  Equipamento  de  Proteção  Individual  (EPI)  e

Equipamento  de  Proteção  Coletiva  (EPC)  necessários  e  suficientes  à

perfeita execução das tarefas, inclusive EPI para limpeza de dejetos de

pombos conforme preconizado pelas normas regulamentadoras editadas

pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  em  especial  a  Norma

Regulamentadora nº 6.

18.1.71. Apresentar o uniforme completo aos gestores do contrato, para

aprovação prévia.

19. DA GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

19.1. O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato

consistem  na  verificação  da  conformidade  da  prestação  dos  serviços,

técnicas  e  equipamentos  empregados,  de  forma  a  assegurar  o  perfeito

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes

do Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 da Lei nº

8.666, de 1993;
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19.2. A gestão,  controle  e  fiscalização  contratual  serão  realizados  pelo

Gestor  do  Contrato,  auxiliado  pelo  Fiscal  Técnico,  Fiscal  Administrativo,

Fiscal Setorial e pelo público usuário, nos termos do art. 40 da IN SGMPDG

nº 5/2017;

19.3. Ficam designados como Gestores, Fiscais Técnico e Administrativo do

contrato:

19.3.1. Lote 1:  Gestor/Fiscal  Administrativo/Fiscal  Técnico:   Diretor   da

 Divisão de Serviços Gerais

Lote 2:  Gestor/Fiscal Administrativo/Fiscal Técnico: Coordenador

da Coordenadoria Administrativa da Diretoria do Foro

Lotes 3 a 8: Gestora: Diretora da Diretoria Administrativa

Fiscal Administrativo: Diretor da Divisão de Gestão de

Contratos e Convênios

Fiscais  Técnicos:  Diretor(a)  do  Foro  da  respectiva

Comarca ou servidor(a) por ele(a) designado(a); 

19.4. O Gestor do Contrato, Fiscais Técnicos, Administrativos e respectivos

Fiscais Substitutos,  se for  o caso,  os quais atuarão nas ausências e nos

impedimentos eventuais  e  regulamentares dos titulares,  serão designados

em cada contrato a ser assinado, deverão ser cientificados, expressamente,

da indicação e respectivas atribuições, bem como deverão ter experiência

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e

do  contrato;  A  Fiscalização  do  contrato  caberá  a  estes  profissionais

reservando-os o  direito  de  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização

sobre  os  serviços  seja  diretamente  ou  por  prepostos  designados,  que

manterão contato com o preposto indicado pela Contratada;

19.5. A  Contratada,  na  data  de  assinatura  do  contrato,  deverá  indicar

preposto para representá-la na execução contratual, pelo cumprimento das
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obrigações  assumidas  e  pelo  relacionamento  com o  TJGO nos  assuntos

relativos ao contrato;

19.6. Procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade dos serviços

obedecerão  aos  critérios  estabelecidos  neste  Termo  de  Referência  e  na

legislação pertinente;

19.7. A  fiscalização  técnica  dos  contratos  avaliará  constantemente  a

execução  do  objeto  e  utilizará  também  o  Instrumento  de  Medição  de

Resultado  (IMR),  para  aferição  da  qualidade  da  prestação  dos  serviços,

devendo  haver  o  redimensionamento  no  pagamento  com  base  nos

indicadores estabelecidos, tudo nos moldes do que consta no Anexo VIII-A,

da IN SGMPDG nº 5/2017;

19.8. Cabe ao Gestor do Contrato, dentre outras atribuições:

19.8.1. Receber  e  juntar  ao  processo os  registros  de ocorrências

efetuadas pelos fiscais técnico e administrativo e adotar as providências

necessárias em caso de haver proposta de apenação por inadimplemento

total ou parcial de cláusulas contratuais;

19.8.2. Receber  e  verificar  a  regularidade  da  documentação

apresentada pela Contratada para fins de liquidação e pagamento;

19.8.3. Verificar a execução dos cálculos e pedidos de restituição

que envolvem as retenções da Resolução nº 169 CNJ;

19.8.4. Recepcionar  as  seguintes  documentações  a  serem

entregues pela Contratada:

19.8.4.1. Nota  fiscal,  nota  fiscal-fatura,  nota  fiscal  de  serviços

eletrônica ou documento equivalente.

19.8.4.2. Relação  atualizada  dos  empregados  vinculados  à

execução do contrato, sendo que no primeiro mês da prestação dos

serviços e sempre que houver novas contratações, a contratada deverá

apresentar a relação contendo nome completo, cargo ou função, horário
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do posto de trabalho, números de identidade (RG) e da inscrição no

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), cópia das carteiras de trabalho e

previdência  social  (CTPS)  dos  empregados  admitidos,  devidamente

assinada e os exames médicos admissionais.

19.8.4.3. Folha  de  frequência  dos  empregados  vinculados  à

execução do contrato.

19.8.4.4. Folha  de  pagamento  dos  empregados  vinculados  à

execução do contrato.

19.8.4.5. Comprovante de pagamento do salário, do vale transporte

e vale alimentação do mês anterior.

19.8.4.6. Cópia  do  protocolo  de  envio  de  arquivos,  emitido  pela

conectividade social GFIP/SEFIP.

19.8.4.7. Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo

SEFIP do mês anterior ao pedido de pagamento.

19.8.4.8. Prova  de  regularidade  com o  FGTS e  as  contribuições

previdenciárias,  certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  além  de

outras certidões de regularidade fiscal reputadas necessárias, conforme

previsão no respectivo contrato ou documento que o substitui.

19.8.4.9. Cópia da guia quitada do INSS correspondente ao mês

anterior ao pedido de pagamento.

19.8.4.10. Cópia da guia quitada do FGTS correspondente ao mês

anterior ao pedido de pagamento.

19.9.  O Gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,

deverá  comunicar  à  autoridade  responsável  para  que  esta  promova  a

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se

os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65

da Lei nº 8.666, de 1993.
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19.10. Se for o caso, a conformidade do material a ser utilizado na execução

dos  serviços  deverá  ser  verificada  juntamente  com  o  documento  da

Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o

estabelecido  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  informando  as

respectivas  quantidades  e  especificações  técnicas,  tais  como:  marca,

qualidade e forma de uso.

19.11. Os representantes do Contratante deverão promover o registro  das

ocorrências  verificadas,  adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º

do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

19.12. O  descumprimento  total  ou  parcial  das  demais  obrigações  e

responsabilidades  assumidas  pela  Contratada  ensejará  a  aplicação  de

sanções  administrativas,  previstas  no  contrato  ena  legislação  vigente,

podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e

80 da Lei nº 8.666, de 1993;

19.13. A  fiscalização  de  que  trata  este  tópico  não  exclui  nem  reduz  a

responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer

irregularidade, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,

de 1993.

19.14. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o

disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa nº 05, de 2017, aplicável no

que for pertinente à contratação.

20. DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

20.1. O  Instrumento  de  Medição  de  Resultados  estabelece  critérios  de

aferição de resultados da contratação, definindo, em bases compreensíveis e

tangíveis,  os níveis  esperados de qualidade da prestação dos serviços a
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serem  executados  pela  empresa  e  às  respectivas  adequações  de

pagamento;

20.2. A  qualidade  dos  serviços  prestados  será  medida  por  meio  de

indicadores comuns estabelecidos e especificados no Anexo XI;

20.3. A avaliação dos serviços será realizada a qualquer tempo, sem aviso

prévio à Contratada, por amostragem e operacionalizada mediante uso de

formulários/planilhas  e/ou  pesquisa  ao  usuário  final,  onde  os  servidores

encarregados  registrarão  a  conformidade  ou  não  dos  itens  de  avaliação,

atribuindo-lhes valores conforme Anexo XI;

20.4. Os  serviços  prestados  serão  pagos  em  conformidade  com  os

resultados  obtidos  por  meio  do  IMR  em  consonância  com  as  tabelas

constantes no Anexo XI;

20.5. O  IMR  será  entregue  tempestivamente  à  Contratada  visando  à

emissão  da  nota  fiscal  do  mês  de  referência.  Vale  observar  que  as

adequações de pagamento originadas de insuficiência de resultados não se

configuram como penalidades ou multas;

20.6. As glosas definidas em cada um dos indicadores podem ser aplicadas

de forma cumulativa;

20.7. A cada glosa, os valores do somatório serão zerados, de forma a não

haver duplicidade;

20.8. Quando os indicadores resultarem em valor acima de 6 pontos, além

da glosa, poderá ser aplicada multa compensatória de forma proporcional à

obrigação inadimplida, conforme sanção descrita neste Termo;

20.9. A recorrência de motivos que levaram à aplicação de glosas poderá se

configurar  inexecução  do  objeto  do  contrato,  situação  sujeita  a  sanções

administrativas;

20.10. A avaliação do IMR não será considerada, para efeito de pagamento,

na primeira fatura do primeiro ano de vigência do Contrato, tendo em vista
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que a Contratada encontrar-se-á em fase de implantação, o que dificulta a

mensuração dos serviços. No tocante a segunda apresentação de contas, as

anotações registradas pelo Fiscal  Técnico servirão para que a Contratada

aperfeiçoe  suas  rotinas  de  serviço,  devendo  a  mesma  ser  informada  do

resultado da avaliação. A não entrega do uniforme e EPI’s serão motivo de

glosa a partir da segunda apresentação, obedecido os prazos estipulados em

Ordem  de  Serviço  ou  Ofício.  A  partir  da  terceira  fatura,  o  IMR  será

considerado para todos os efeitos;

20.11. A utilização do IMR, o qual deve ser de conhecimento de todos os

envolvidos, inclusive da Contratada, não impede a aplicação concomitante de

outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços;

21. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

21.1. O  Fiscal  Técnico deverá  ter  livre  acesso  aos  locais  onde  estão

armazenados  os  materiais  da  Contratada,  situado  nas  dependências  dos

prédios onde prestados os serviços.

21.2. O  representante  da  Contratada,  devidamente  identificado,  também

deverá  ter  acesso aos locais  onde estão armazenados os  materiais  para

conferência do quantitativo e futura reposição dos itens faltantes;

21.3. O  local  estabelecido  pelo  Contratante  para  acondicionamento  dos

materiais de limpeza deverá ser utilizado exclusivamente para guarda dos

materiais que serão utilizados na prestação dos serviços ao Poder Judiciário

do Estado de Goiás.

21.4. O Contratante poderá recusar qualquer material caso os componentes

empregados  não  sejam os  especificados  ou  ainda  quando  a  entrega  for

irregular.

22. DA FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
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22.1. A  Contratada  deverá  apresentar,  sempre  que  solicitado,  os

equipamentos  à  disposição  do  Poder  Judiciário  para  a  prestação  dos

serviços  de limpeza,  conservação e jardinagem.  Deverá  também fornecer

cópia do inventário dos referidos equipamentos sempre que solicitado.

22.2. O Fiscal Técnico deverá ter livre acesso ao local onde se encontram

guardados  os  equipamentos  à  disposição  do  Poder  Judiciário.  Durante  a

fiscalização, o representante da Administração deverá ser acompanhado por

profissional designado pela Contratada.

23. DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

23.1. Incluem-se na estimativa  de preços dos serviços:  tributos,  tarifas e

emolumentos;  encargos  sociais,  insumos,  contribuições  ou  obrigações

decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e demais custos

que envolvem a prestação dos serviços.

23.2. A  empresa  proponente  deverá  apresentar  a  planilha  e  custos  e

formação  de  preços  (Anexo  XII) discriminando  sua  produtividade  por

profissional  da  limpeza,  a  qual  deverá  ser  igual  ou  superior  à  mínima,

limitada  à  produtividade  máxima,  ambas  em  obediência  à  Instrução

Normativa n. 5/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão e ao Caderno Técnico do Ministério da Economia

(Anexo  III),  bem  como  discriminando  a  quantidade  de  profissionais  que

executarão os serviços em cada local, com exibição dos valores unitários e

total e do valor global da proposta;

23.2.1. O quantitativo de  serventes de limpeza basear-se-á na metragem

onde  os  serviços  serão  prestados,  enquanto  o  quantitativo  de

encarregados,  em cada local,  basear-se-á no quantitativo  de serventes

estimado pela empresa, com base na Convenção Coletiva de Trabalho

constante no Anexo XIV; Ambos devem ser obrigatoriamente informados e

devem constar na composição de custos;
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23.2.2. Em  relação  ao  serviço  de  jardinagem,  somente  serão  alocados

postos de jardineiros nas Unidades constantes dos Lotes 1 e 2, conforme

o quantitativo discriminado na tabela abaixo:

Lote Quantitativo

1 3

2 2

23.3. A empresa  adjudicatária  deverá  apresentar  a  composição  analítica

para  execução  dos  serviços,  retificada  em  conformidade  com  o  lance

ofertado,  de acordo com a(s)  planilha(s)  de  custo  e formação de preços,

demonstrando  os  valores  unitários  que  representem  os  custos  que

influenciem de forma direta ou indireta na contratação.

23.4. As parcelas relativas aos tributos diretos (IRPJ e CSLL),  por terem

natureza personalística, que oneram pessoalmente a Contratada, não podem

ser repassadas ao preço pactuado, não devendo ser embutidos no Lucro ou

em qualquer parte do orçamento.

23.5.  A alíquota do Risco de Acidente de Trabalho será de acordo com o

Anexo V do Decreto 6.957/2009.

23.6. A  Contratada  deverá  adequar  os  percentuais  dos  tributos  PIS

(Programa  de  Integração  Social  –  Lei  Federal  n.º  10.637/02)  e  COFINS

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Lei Federal n.º

10.833/03), conforme regime de tributação da empresa. A comprovação do

recolhimento  dos  referidos  tributos  na  execução  contratual  deverá  ser

apresentada ao Gestor do Contrato, por meio do Documento de Arrecadação

de  Receitas  Federais  –  DARF do  Ministério  da  Fazenda,  identificando  o

código do regime de tributação.

23.7. A licitante vencedora deverá arcar com o ônus decorrente de eventual

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
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complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em sua  proposta  não  seja

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei n. 8.666,

de 1993.

23.8. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à

fixação dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais

como o valor provido com o quantitativo de vale transporte;

23.9. Caso  se  verifique  que  a  proposta  apresentada  contém  eventual

equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  que  favoreça  a  Licitante

vencedora, este será revertido como lucro durante a vigência da contratação,

mas  poderá  ser  objeto  de  negociação  para  a  eventual  prorrogação

contratual.

23.10. Caso haja prorrogação do contrato, os custos não renováveis já pagos

ou amortizados no primeiro ano da contratação,  dentre eles o item aviso

prévio  trabalhado  e  bens  duráveis  com anos  de  vida  útil  da  Planilha  de

custos  e  formação  de  preço  (Acordão  nº  3006/210  –  TCU  –  Plenário),

deverão ser excluídos como condição para a prorrogação.

23.11. A  prestação  dos  serviços  pela  Contratada  poderá  ser  suspensa

parcialmente  durante  o  recesso  forense, feriados exclusivos  do  Poder

Judiciário,  casos  de  decretação  de  ponto  facultativo  pela  Administração,

dentre outros, com a correspondente redução nos valores contratuais pagos

no período:

23.11.1.  O art. 5º da Instrução Normativa nº 5 de 26 de maio de 2017

dispõe que “É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar

atos de ingerência na administração da contratada, a exemplo de: VII –

conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.”
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23.11.2.  Os dispositivos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),

via  de  regra,  dispõem que  a  empresa  conceda  aos  seus  empregados

auxílio-alimentação apenas nos dias efetivamente trabalhados, bem como

vale-transporte somente quando houver deslocamento do empregado no

trajeto da sua residência para o trabalho e vice-versa. Dessa forma, não

havendo  efetivo  trabalho  e  deslocamento,  não  há  que  se  falar  no

pagamento dessas rubricas;

23.11.3.  Durante os períodos indicados no item 23.11 há uma efetiva

redução do expediente nas unidades judiciárias, o que gera ociosidade

dos serviços  terceirizados  e  torna  improfícua a  manutenção de todo  o

efetivo dos respectivos empregados; Ademais, além de não proveitosa, a

presença  de  todos  os  empregados  terceirizados  nos  órgãos,  nesses

casos, traz custos inoportunos para administração como gastos com água

e energia elétrica;

23.11.4.  Em razão do que foi exposto nos subitens 23.11.1, 23.11.2 e

23.11.3,  nos  períodos  indicados  no item 23.11  fica  estabelecido  que a

Administração poderá notificar a Contratada, informado-lhe o quantitativo

de  funcionários  que  será  necessário  nesses  períodos,  para  que  a

Contratada  proceda  a  redução  do  efetivo  sobressalente,  bem  como  o

desconto  do  auxílio-alimentação,  vale-transporte  e  outros  encargos

porventura  identificados,  em  relação  aos  funcionários  que  serão

dispensados,  sem  prejuízo  da  sua  remuneração;  Nesse  caso,  a

Contratada deverá proceder ao desconto daquele pagamento nas faturas

a serem liquidadas pela Administração;

24. DO PAGAMENTO

24.1. O  pagamento  será  efetuado  pelo  Contratante,  após  recebimento

definitivo dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias corridos,  contados da
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apresentação de toda a documentação necessária pela Contratada com o

respectivo ateste do Contratante;

24.1.1. Para  execução  do  pagamento,  a  Contratada  deverá  fazer

constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem

legível em nome do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder

Judiciário, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o nome do banco, o número de

sua conta bancária e a respectiva agência;

24.1.2. A Nota  Fiscal  deverá  ser  emitida  pela  própria  Contratada,

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos

documentos  de  habilitação  e  das  propostas,  não  se  admitindo  Notas

Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

24.2. Considera-se  ocorrido  o  recebimento  da  nota  fiscal  ou  fatura  no

momento em que o Tribunal  de  Justiça  atestar  a  execução do objeto  do

contrato;

24.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online

ao Sicaf ou,  na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante

consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no

art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

24.3.1. Os  documentos  referentes  à  regularidade  fiscal  deverão

apresentar igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão

emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido

para todos os estabelecimentos sede e filiais da Contratada;

24.4. O  Gestor,  para  proceder  o  pagamento,  deverá  verificar  se  a  Nota

Fiscal  ou  Fatura  apresentada  expressa  os  elementos  necessários  e

essenciais do documento, tais como:

24.4.1. O prazo de validade;

24.4.2. A data de emissão
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24.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

24.4.4. O período de prestação dos serviços;

24.4.5. O valor a pagar;

24.4.6. O  eventual  destaque  do  valor  de  retenções  tributárias

cabíveis;

24.4.7. A regularidade das certidões

24.5. Havendo erro na  apresentação da Nota Fiscal  ou  dos documentos

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação

da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente

de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até

que a  Contratada providencie  as  medidas saneadoras.  Nesta  hipótese,  o

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

24.6. Será  considerada  data  do pagamento  o  dia  em que constar  como

emitida a ordem bancária para pagamento;

24.7. O Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor

global  pago  a  título  de  vale-transporte  em  relação  aos  empregados  da

Contratada que expressamente optaram por não receber o benefício previsto

na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº

95.247, de 17 de novembro de 1987.

24.8. Observado o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 50 a Instrução

Normativa  nº  5/2017,  quando  houver  glosa  parcial  dos  serviços,  o

Contratante deverá comunicar a empresa Contratada para que emita a nota

fiscal  ou  fatura  com o valor  exato  dimensionado,  evitando,  assim,  efeitos

tributários sobre valor glosado pela Administração.

24.9. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta às

certidões de regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições

de habilitação exigidas no edital;
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24.9.1. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada,

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5

(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a

critério do Contratante;

24.9.2. Previamente  à  emissão  de  nota  de  empenho  e  a  cada

pagamento,  a  Administração  deverá  realizar  consulta  para  identificar

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do

órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como

ocorrências impeditivas indiretas;

24.9.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada

improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará aos órgãos responsáveis

pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à  inadimplência  da

Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,

para  que  sejam  acionados  os  meios  pertinentes  e  necessários  para

garantir o recebimento de seus créditos;

24.9.4. Persistindo  a  irregularidade,  serão  adotadas  as  medidas

necessárias à rescisão contratual  nos autos do processo administrativo

correspondente,  assegurada  à  contratada  a  ampla  defesa  e  o

contraditório;

24.9.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso

a Contratada não regularize sua situação junto ao órgão correspondente;

24.9.5.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada

inadimplente, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,

pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça;
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24.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na

legislação aplicável,  em especial  o previsto  no item 6 do Anexo XI da IN

SEGES/MP n. 5/2017, quando couber;

24.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção

tributária  quanto  aos  impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

24.11. A parcela mensal  a  ser  paga a título  de aviso  prévio  trabalhado e

indenizado corresponderá,  no  primeiro  ano de contratação,  ao  percentual

originalmente fixado na planilha de preços;

24.11.1. Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio

trabalhado e indenizado, a prorrogação contratual seguinte deverá prever

o pagamento do percentual máximo equivalente a 3 (três) dias a mais por

ano  de  serviço,  até  o  limite  compatível  com o  prazo  total  de  vigência

contratual;

24.11.2. A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior

deverá ser prevista em termo aditivo;

24.11.3. Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos

com  aviso  prévio  trabalhado  e/ou  indenizado  no  primeiro  ano  de

contratação,  tais  rubricas  deverão  ser  mantidas  na  planilha  de  forma

complementar/proporcional,  devendo  o  órgão  contratante  esclarecer  a

metodologia de cálculo adotada;

24.12. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a

Contratada  não  tenha  concorrido,  de  alguma  forma,  para  tanto,  fica

convencionado  que  a  taxa  de  compensação  financeira  devida  pelo
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Contratante,  entre  a  data  do  vencimento  e  o  efetivo  adimplemento  da

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6 / 100)
                 365

I = 0,00016438
TX= Percentual da taxa anual = 6%

25. DO  INÍCIO  DA  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS,  DA  VIGÊNCIA  E

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

25.1. O início da execução dos serviços deverá ser implantado no prazo de

5 (cinco) dias contados da Ordem de Serviço;

25.2. Tendo em vista que no primeiro mês a Contratada estará em fase de

implantação, será estipulado por meio de Ofício, o prazo final para entrega

de todos os uniformes e, a partir disso, não será permitido que o colaborador

trabalhe nas dependências do Poder Judiciário sem uniforme;

25.3. A vigência do contrato a ser firmado será de 24 (vinte e quatro) meses,

a contar da data estipulada na Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado

por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na

forma do art. 57 da Lei n. 8.666/93;

25.4. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;

25.5. 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 Administração, em relação à realização de
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uma nova licitação, ressaltando a possibilidade de eventual negociação com

a contratada para adequação dos valores àqueles encontrados na pesquisa

de mercado;

25.6. Levando em consideração a vigência contratual prevista no art. 57 da

Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993, a rubrica férias tem como objetivo

principal suprir a necessidade do pagamento das férias remuneradas ao final

do contrato de 12 meses. Esta rubrica, quando da prorrogação contratual,

torna-se custo não renovável, nos termos da Nota 3, Submódulo 2.1, Módulo

2, do Anexo VII-D da Instrução Normativa nº 5/2017;

25.7. Nas eventuais prorrogações dos contratos com dedicação exclusiva

de  mão de  obra,  os  custos  não  renováveis  já  pagos  ou  amortizados  no

primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a

renovação (item 1.2, Anexo VII-F da Instrução Normativa nº 5/2017);

25.8. A  prorrogação  de  contrato  deverá  ser  justificada  por  escrito,

previamente  autorizada  pela  autoridade  competente  e  será  promovida

mediante celebração de termo aditivo;

25.9. A  contratada  deverá  manifestar  interesse  ou  desinteresse  em

prorrogar o contrato, 6 (seis) meses antes do término da vigência, por meio

de ofício dirigido ao Gestor do Contrato;

25.9.1. O  não  encaminhamento  da  manifestação  no  prazo

estabelecido  acima e  posterior  manifestação  desfavorável  condiciona  a

empresa a garantir a prestação dos serviços, nos termos contratados, até

que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás promova a contratação de

outra empresa;

25.9.2. Havendo manifestação inicial favorável na prorrogação e se

no decurso do prazo de 6 (seis) meses houver mudança de entendimento,

a  empresa  fica  condicionada  a  garantir  a  prestação  dos  serviços,  nos
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termos contratados,  até que o Tribunal  de Justiça do Estado de Goiás

promova a contratação de outra empresa;

25.10. A parcela mensal  a  ser  paga a título  de aviso  prévio  trabalhado e

indenizado corresponderá,  no  primeiro  ano de contratação,  ao  percentual

originalmente fixado na planilha de preços.

25.10.1. Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio

trabalhado e indenizado, a prorrogação contratual seguinte deverá prever

o pagamento do percentual máximo equivalente a 3 (três) dias a mais por

ano  de  serviço,  até  o  limite  compatível  com o  prazo  total  de  vigência

contratual.

25.10.2. A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior

deverá ser prevista em termo aditivo.

26. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

26.1. A Contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na

execução do serviço e no fornecimento dos produtos utilizados nas rotinas de

trabalho.

26.2. Os  produtos  de  limpeza  e  conservação  de  superfícies  e  objetos

inanimados  devem  obedecer  às  classificações  e  especificações

determinadas pela ANVISA;

26.3. Os produtos utilizados devem ser, preferencialmente, sustentáveis e

de menor impacto ambiental, como produtos concentrados, de embalagens

econômicas ou refis;

26.4. Os produtos utilizados devem ser, preferencialmente, acondicionados

em  embalagens  que  utilizem  materiais  recicláveis  e  atóxicos,  conforme

determinam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

NBR,  de  forma  a  garantir  a  máxima  proteção  durante  sua  utilização,

transporte e armazenamento;
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26.5. Os produtos que utilizem madeira, como vassouras e rodos, devem

ser  constituídos,  preferencialmente,  por  madeira  proveniente  de

reflorestamento;

26.6. A Contratada deverá:

26.6.1. Utilizar, sempre que possível, produtos de fabricação local, a

fim de fomentar a geração de empregos no local de prestação de serviços

e diminuir os impactos ambientais da distribuição de produtos;

26.6.2. Adotar  medidas para  evitar  o  desperdício de água,  bem como

deverá realizar e manter um programa interno de  treinamento de seus

empregados para redução do consumo de energia elétrica, do consumo

de  água,  da  produção  de  resíduos  sólidos,  bem  como  para  descarte

correto e consciente do lixo, observadas as normas ambientais vigentes;

26.6.3. Manter  critérios  especiais  e  privilegiados para  aquisição e

uso  de  equipamentos  e  complementos  que  promovam  a  redução  do

consumo de energia e água, incluindo reutilização, quando possível;

26.6.4. Providenciar  a  substituição  imediata  por  um  equipamento

mais  econômico,  quando  detectado  que  o  equipamento  fornecido  é

responsável por consumo elevado de energia elétrica;

26.6.5. Realizar  a  destinação  ambiental  adequada  das  pilhas  e

baterias usadas ou inservíveis, observando a legislação atual referente a

estes materiais;

26.6.6. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de

1994,  quanto  aos  equipamentos  de  limpeza  que  gerem  ruído  no  seu

funcionamento; Observar a Resolução CONAMA nº 401 de 5 de novembro

de 2008, quando à separação e descarte de pilhas, baterias  ou similares;

26.6.7. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados

pelo  Contratante,  na fonte geradora,  e  a coleta  seletiva  do papel  para

reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas
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dos catadores de materiais  recicláveis,  quando a  Comarca contar  com

coleta seletiva de lixo;

26.6.8. Respeitar  as  Normas  Brasileiras  -  NBR  publicadas  pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.;

26.6.9. Fornecer sacos de lixo nos tamanhos e cores adequados às

normas de coleta seletiva do Contratante, com vistas à otimização de seu

uso.

26.6.10.  Sugerir ao Fiscal do contrato, locais e medidas que tenham

a  possibilidade  de  redução  do  consumo  de  energia,  tais  como:

desligamento  de  sistemas  de  iluminação,  instalação  de  interruptores,

instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias etc;

27. DA SUBCONTRATAÇÃO

27.1. É  vedada  a  subcontratação,  salvo  nos  casos  mencionados  nos

subitens  11.2.2.1.3.1.1, 11.2.3.3.2.1 e 11.2.3.5.2.1  e nos casos autorizados

pelo Tribunal.

28. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

28.1. É admissível  a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em

outra  pessoa  jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa

jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à

continuidade do contrato.

29. DAS SANÇÕES
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29.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá,

garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada, segundo a extensão da falta

cometida, as seguintes penalidades:

29.1.1. Advertência;

29.1.2. Multa;

29.1.3. Impedimento  de  licitar  e  contratar  com a  União,  Estados,

Distrito Federal e Municípios;

29.1.4. Descredenciamento  do  sistema  de  cadastramento  de

fornecedores.

29.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o

seguinte:

29.2.1.  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato/nota  de

empenho, em caso de descumprimento total da obrigação;

29.2.2. Até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo

dia  de  atraso,  sobre  o  valor  da  parte  do  fornecimento  ou  serviço  não

realizado;

29.2.3. Até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte

do fornecimento e/ou do serviço não realizado, por dia subsequente ao

trigésimo.

29.2.4.  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  inadimplente  do

contrato/saldo remanescente do contrato/nota de empenho, em caso de

descumprimento parcial da obrigação.

29.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu

interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia

sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto;

29.4. As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da  empresa

contratada.  Na  inexistência  de  créditos  que  respondam  pelas  multas,  a
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contratada  deverá  recolhê-las  nos  prazos  que  o  Tribunal  de  Justiça

determinar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

29.5. A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com

as demais sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar

eventuais perdas e danos.

29.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e

Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

29.6.1.  6 (seis) meses, nos casos de:

29.6.1.1. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12

(doze)  meses,  sem  que  a  Contratada  tenha  adotado  as  medidas

corretivas no prazo determinado pela Administração;

29.6.1.2. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da

mercadoria/materiais fornecidos;

29.6.2.  12 (doze)  meses,  no caso de retardamento imotivado da

execução do objeto;

29.6.3.  24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

29.6.3.1. Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada;

29.6.3.2. Paralisar o serviço ou o fornecimento de bens sem justa

fundamentação e prévia comunicação à Administração;

29.6.3.3. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação

no âmbito da administração estadual;

29.6.3.4. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,

fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

29.6.3.5. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do

contrato no prazo estabelecido, sem justa causa.

29.7. A empresa  que,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  de  sua

proposta,  não  celebrar  o  contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar
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documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da

execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude

fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com a

União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por prazo não superior a

5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem

prejuízo  das  multas  previstas  em  edital  e  no  contrato  e  das  demais

cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade

da falta cometida.

29.8. O  contrato,  sem  prejuízo  das  multas  e  demais  cominações  legais

previstas,  poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  por  ato  formal  da

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da

Lei nº 8.666/93;

30. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

30.1. Os recursos necessário para liquidação da despesa, de acordo com

os quantitativos  efetivamente  contratados,  possuem dotação orçamentária

própria.

31. DA CONTA VINCULADA – RESOLUÇÃO 169 CNJ

31.1. As  provisões  realizadas  pelo  Contratante  para  o  pagamento  dos

encargos  trabalhistas  serão  descontados  do  valor  mensal  devido  às

empresas  contratadas  e  depositadas  exclusivamente  em  banco  público

oficial,  em  Conta-Depósito  Vinculada  –  bloqueada  para  movimentação  –

aberta em nome da Contratada, a pedido do Tribunal de Justiça, nos termos

do  art.  6º  da  Resolução  169  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (e  suas

alterações);

31.2. Os descontos serão efetuados sem prejuízo da retenção, na fonte, da

tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria;

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contato: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
Para validar este documento informe o código 325645219721 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização dos Termos de Referência

31.3. O Contratante deverá firmar Termo de Cooperação com banco público

oficial, conforme modelo constante no Anexo X deste Instrumento, que terá

efeito  subsidiário  à  Resolução  169  CNJ,  determinando  os  termos  para  a

abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação;

31.4. A movimentação da Conta-Depósito Vinculada dependerá de expressa

autorização do Contratante;

31.5. O Tribunal de Justiça poderá negociar, com banco público oficial, caso

haja a cobrança de tarifas bancárias, a isenção ou redução das referidas

tarifas  para  a  abertura  e  a  movimentação  da  conta-depósito  vinculada  -

bloqueada  para  movimentação  –,  sendo  que  eventuais  despesas  para

abertura  e  manutenção  da  conta  deverão  ser  suportadas  na  taxa  de

administração constante na proposta comercial da empresa contratada;

31.6. O montante mensal do depósito vinculado será igual ao somatório dos

valores das seguintes rubricas:

31.6.1. 13º (décimo terceiro) salário;

31.6.2. férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias;

31.6.3. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões

sem justa causa; e

31.6.4. encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário;

31.7. Os percentuais das rubricas para a retenção serão aqueles indicados

na Planilha de índice para retenção de verbas previstas na Resolução 169 do

CNJ - Anexo VIII.

31.8. A empresa  contratada  poderá  solicitar  autorização  do  Tribunal  de

Justiça para:

31.8.1.  Resgatar  da  conta-depósito  vinculada  bloqueada  para

movimentação,  os  valores  despendidos  com  o  pagamento  de  verbas

trabalhistas  e  previdenciárias  que  estejam  contempladas  nas  mesmas

rubricas  indicadas  no  item  31.6,  desde  que  comprove  tratar-se  dos
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empregados  alocados  pela  empresa  contratada  para  prestação  dos

serviços  contratados;  Para  tanto,  a  Contratada  deverá  apresentar  ao

Contratante os documentos comprobatórios dos efetivos pagamentos;

31.8.2. Movimentar  os  recursos  da  conta-depósito  vinculada

bloqueada  para  movimentação,  diretamente  para  a  conta-corrente  dos

empregados  alocados  na  execução  do  contrato,  desde  que  para  o

pagamento de verbas trabalhistas que estejam contempladas nas mesmas

rubricas indicadas no item 31.6;

31.9. Os valores retidos somente serão liberados nas seguintes condições:

31.9.1. Parcial  e  anualmente,  pelo  valor  correspondente  ao  13º

(décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando

devido;

31.9.2. Parcialmente,  pelo  valor  correspondente  às  férias  e  a  um

terço de férias previsto na Constituição Federal, quando do gozo de férias

pelos empregados vinculados ao contrato;

31.9.3. Parcialmente,  pelo  valor  correspondente  ao  13º  (décimo

terceiro)  salário  proporcional,  férias  proporcionais  e  à  indenização

compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa sem

justa causa de empregado vinculado ao contrato;

31.9.4. Ao  final  da  vigência  do  contrato,  para  o  pagamento  das

verbas rescisórias;

31.9.5. Para  resgatar  os  recursos  da  conta  depósito  vinculada  –

bloqueada para movimentação, a empresa contratada deverá apresentar

ao Tribunal de Justiça os seguintes documentos comprobatórios:

31.9.5.1. Documentos para restituição de valores rescisórios:

31.9.5.1.1. Cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho

(TRCT) acompanhado dos Termos de Homologação e de Quitação

requerendo a assistência do sindicato da categoria a que pertencer o
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empregado ou da autoridade do Ministério do Trabalho para verificar

se os termos de rescisão do contrato de trabalho estão corretos, em

caso de mais de um ano, e o TRCT sem homologação com acertos

ocorridos com menos de um ano. A rescisão formalizada, na primeira

hipótese, sem assistência sindical, é considerada nula;

31.9.5.1.2. A TRCT deverá constar a assinatura do empregador e

do empregado;

31.9.5.1.3. Comprovação de quitação das verbas rescisórias;

31.9.5.1.4. Cópia do comprovante do aviso prévio, caso tenha sido

fornecido, ou do pedido de demissão, quando for o caso;

31.9.5.1.5. Cópia  do  “Extrato  de  Conta  Vinculada  para  Fins

Rescisórios”

31.9.5.1.6. Cópia  do  “Demonstrativo  do  Trabalhador  de

Recolhimento FGTS Rescisório”;

31.9.5.1.7. Cópia da “GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do

FGTS”, bem como comprovante de quitação;

31.9.5.2. Documentos para restituição de valores de 13º salário;

31.9.5.2.1. Cópia da Folha de pagamento relativa ao 13º salário,

constando  o  nome  de  todos  os  empregados  e  seus  respectivos

valores;

31.9.5.2.2. Cópia da Relação nominal dos empregados, constando

o  nome  do  empregado,  número  da  conta  corrente  e  o  valor

depositado em conformidade com o valor da folha de pagamento do

13º salário;

31.9.5.2.3. Cópia  da  Guia  da  Previdência  Social  –  GPS,

demonstrando  a  quitação  da  previdência  relativa  a  folha  de  13º

salário;

31.9.5.2.4. Comprovante de quitação da GPS;

Rua 19, Qd A8, Lt 06, Setor Oeste, Anexo I do Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
CEP 74120-100 Contato: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
Para validar este documento informe o código 325645219721 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização dos Termos de Referência

31.9.5.2.5. Relação  SEFIP/RE,  constando  o  valor  do  FGTS dos

empregados relativo ao 13º salário;

31.9.5.2.6. Cópia  da  Guia  de  Recolhimento  ao  FGTS  –  GRF,

referente a folha do 13º salário;

31.9.5.2.7. Cópia da quitação da GRF do 13º salário.

31.9.5.3. Documentos para restituição de valores de férias:

31.9.5.3.1. Cópia do Aviso de férias assinado pelo empregado, que

demonstre que ele foi avisado com antecedência e que teve tempo

para se organizar para uso fruto das férias;

31.9.5.3.2. Cópia do recibo de férias do empregado, constando o

período  aquisitivo  de  férias,  período  das  férias  e  valores

correspondentes a este período; 

31.9.5.3.3. Cópia  do  comprovante  de  quitação  das  férias,

constando o nome, conta corrente e o valor corresponde ao valor das

férias do empregado;

31.9.5.3.4. Será conferida na próxima apresentação de conta se

houve o depósito do valor do FGTS correspondente as férias, bem

como se o empregado consta na folha de pagamento como férias,

demonstrando também que houve recolhimento do INSS do período.

Caso não seja demonstrada toda a quitação desses valores, o gestor

além da  retenção  mensal  obrigatória,  deverá  fazer  a  retenção  do

valor restituído sem a devida comprovação;

31.10. No que concerne às restituições apresentadas no subitem anterior,

fica a Contratada obrigada a protocolar as TRCT e recibo de férias no mês

subsequente ao fato, reunindo todas as movimentações ocorridas no mês de

competência,  não  podendo  acumular  vários  documentos  de  períodos

distintos em um único processo;
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31.11. Quando os valores a serem liberados da conta-depósito vinculada –

bloqueada  para  movimentação  –,  se  referirem à  rescisão  do  contrato  de

trabalho  entre  a  Contratada  e  o  empregado  alocado  na  execução  do

contrato, com mais de 1 (um) ano de serviço, o Contratante deverá requerer,

por  meio  da  Contratada,  a  assistência  do  sindicato  da  categoria  a  que

pertencer  o  empregado  ou  da  autoridade  do  Ministério  do  Trabalho  para

verificar se os termos de rescisão do contrato de trabalho estão corretos,

conforme art. 14 da Resolução 169 CNJ;

31.12. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio de seus setores

competentes,  expedirão,  após  a  confirmação  do  pagamento  das  verbas

trabalhistas retidas, a autorização para resgate de valores, encaminhando a

referida autorização ao banco público no prazo máximo de 10 (dez)  dias

úteis,  a  contar  da  data  da apresentação dos documentos comprobatórios

pela empresa.

31.13. O Tribunal de Justiça solicitará ao banco público oficial que, no prazo

de 10 (dez) dias úteis, contados da data da transferência dos valores para a

conta-corrente  do beneficiário,  apresente  os  respectivos  comprovantes  de

depósitos.

31.14. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito

Vinculada – bloqueada para movimentação –, será liberado à empresa no

momento  do  encerramento  do  contrato,  na  presença  do  sindicato  da

categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da

quitação  de  todos  os  encargos  trabalhistas  e  previdenciários  relativos  ao

serviço contratado, nos termos do art. 14, §4º, da Resolução 169 CNJ;

32. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

32.1. Além das obrigações explicitadas neste Termo de Referência, fica(m)

o(s) licitante(s) interessado(s) obrigado(s) a apresentar(em):
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32.1.1. Declaração  subscrita  por  representante  legal  da  licitante,

elaborada em papel timbrado, atestando que:

32.1.1.1. Não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de

18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou

insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra

direta  ou  indireta  de  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  exceto  na

condição de  aprendiz, a partir   de  14 (quatorze)  anos  (conforme

inciso  V  do  art. 27 da Lei n.º 8.666/93).

32.1.1.2. Havendo superveniência de fato impeditiva à participação

do certame, fica a licitante obrigada a declará-lo, sob pena das sanções

legais cabíveis.

32.1.2. Declaração  de  que  cumpre  plenamente  os  requisitos

exigidos para a habilitação nesta licitação.

32.1.3. Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,

conforme item 4.5 do Anexo VII-A da IN 5/2017 e IN/SLTI nº 2/09.

32.1.4. Declaração de Compromisso e Responsabilidade Ambiental,

Social e Econômica.

32.2. Não  será  mantido  ou  aditado  o  presente  instrumento,  caso  a

Contratada  venha  a  contratar  empregados  que  sejam  cônjuges,

companheiros ou parentes em linha reta, colateral  ou por afinidade, até o

terceiro  grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de

assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  Contratante,  nos

termos do art. 3º da Resolução nº 7/2005, atualizada com a redação dada

pela Resolução nº 9/2005, do Conselho Nacional de Justiça;

32.3. O  proponente  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da

licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das

informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente
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que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a anulação da Nota

de Empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

32.4. A presente  licitação  não  importa  necessariamente  em contratação,

podendo a Administração do Tribunal de Justiça de Goiás, revogá-la, no todo

ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente

comprovado,  ou  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação

mediante  ato  escrito  e  fundamentado  disponibilizado  no  sistema  para

conhecimento dos participantes da licitação.

32.5. Não  poderão  participar  do  presente  certame  as  sociedades

empresárias  que  estiverem  em  concordata,  em  recuperação  judicial  ou

extrajudicial,  em  processo  de  falência,  sob  concurso  de  credores,  em

dissolução  ou  em  liquidação  judicial  ou  extrajudicial,  bem  como  as

sociedades empresárias estrangeiras que não funcionem no país, consórcio

de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, e nem aqueles

que  tenham  sido  declarados  inidôneos  para  licitar  ou  contratar  com  a

Administração Pública ou punidos pelo TJGO com suspensão do direito de

licitar e contratar.

32.6. Também não poderão participar do presente certame empresas que

tenham sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuges, companheiros ou

parentes, até o terceiro grau, de membros, ou de servidores ocupantes de

cargos de direção, dos órgãos do TJGO; Ademais, é vedada a contratação

de empresa que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do

órgão contratante;

Goiânia, 13 de julho de 2.020.

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto
Assessora de Padronização de Termos de Referência
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Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização dos Termos de Referência

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa

Ricardo Lúcio Sardinha de Moraes
Coordenador Administrativo da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia
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ANEXO I

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

LOTE 1 - GOIÂNIA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 11 PRÉDIOS Pavimentos Auditórios Salas Banheiros

Lote Comarca Unidade Judiciária Quantidade Qtde Qtde Públicos Internos

Lote 1 Goiânia (TJ)

Complexo (Heitor, Clenon e Estacionamento)* 70.130,87 10.919,15 8479,80 28.024,38 117118,55 59.611,24 20 4 1.632 1.085 39 236 508

Ed. Lourenço Office 9.731,48 0,00 1344,88 - - 8.271,35 12 344 18 73 116

Anexo Rua 18 (Diretoria de Obras) 617,00 67,00 189,25 628,70 1030,39 524,45 2 22 4 1 4

Anexo Rua 19 2.656,09 89,81 123,31 510,40 4453* 2.257,68 10 80 2 45 5

Garavelo Center 2.874,10 0,00 452,71 - - 2.448,98 3 69 10 5 34

Creche do Poder Judiciário 1.152,13 0,00 102,11 568,00 1924,06 979,31 2 34 7 5 13

Junta Médica 580,30 0,00 188,52 1.367,90 969,10 493,26 2 21 4 6 8

Centro de Distribuição (Park Louzandes) 2.990,98 9.064,54 0,00 40.083,52 4994,94 2.542,33 3 21 8 2 12

Centro de Distribuição (Novo Galpão) 8.720,00 4.265,00 319,12 - - 4.656,25 2 8 4 10 30

Gráfica 241,85 0,00 0,00 - - - 1 4 0 2 2

EJUG 976,10 0,00 0,00 - - - 1 12 2 2 6

TOTAL 100.670,90 24.405,50 11.199,70 71.182,90 126.037,04 81.784,84 58 4 1.632 1.700 98 387 738

LOTE 2- COMARCA DE GOIÂNIA - 8 PRÉDIOS Pavimentos Auditórios Salas Banheiros

Lote Comarca Unidade Judiciária Quantidade Qtde Qtde Públicos Internos

Lote 2 Goiânia (Fórum)

Fórum Cível 58.837,73 8.284,09 3113,41 40.083,52 96678,35 49.207,55 10 1 279 740 58 119 201

Fórum Criminal Des. Fenolon 19.686,22 10.893,78 1286,62 12.000,00 32875,99 16.733,29 7 1 114 385 14 53 63

4º Juizado Especial Cível de Goiânia (UFG) 287,60 0,00 70,50 - - - 1

2º e 6º Juizado Especial Cível de Goiânia 533,60 639,28 149,50 906,10 891,11 453,56 2 22 4 4 8

Auditoria Militar 583,76 1.693,77 188,52 2.277,53 974,88 496,20 1 18 2 5 6

Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia 2.009,40 1.508,22 375,93 2.036,68 3355,70 1.707,99 4 55 9 7 23

Depósito Público 2.706,64 7.411,20 94,52 - 403,89 205,57 1 23 8 8

Arquivo Judicial e Administrativo (Perimetral) 5.639,52 6.568,48 328,22 - 9418,00 4.793,59 1 24 6 8

TOTAL 90.284,47 36.998,82 5.607,22 57.303,83 144.597,92 73.597,74 27 2 393 1.267 93 196 317

LOTE 3 - 18 COMARCAS - 25 PRÉDIOS Pavimentos Auditórios Salas Banheiros

Lote Comarca Unidade Judiciária Quantidade Qtde Qtde Públicos Internos

Lote 3

Anápolis

Fórum de Anápolis** 7.970,00 4.103,19 890,44 6.444,48 12309,00 6.774,50 9 1 286 129 36 41 62

1º e 2º Juizado Especial Cível de Anápolis 1.325,42 2.351,12 81,94 3.777,05 2055,87 1.046,40 1 - - 36 4 10 5

Juizado da Infância e da Juventude de Anápolis 1.421,01 1.086,98 94,58 1.790,84 2373,09 1.207,86 2 1 25 32 7 9 8

3º Juizado (Unievangelica) 246,21 0,00 47,56 - 637,74 209,27 1 - - 10 - 3 3

4º Juizado (Faculdade Raizes) 196,71 0,00 47,80 - 465,68 167,20 1 - - 8 2 1 6

Arquivo Judicial 667,27 822,31 0,00 822,31 811,47 567,17 2 - - 5 - 2 2

Depósito Público 682,11 1.112,11 12,00 1.794,22 917,47 579,79 1 - - 6 - - -

Aparecida de Goiânia
Juizado Esp. Aparecida de Goiânia 4.090,02 5.965,12 417,04 8.010,13 6830,33 3.476,52 2 1 102 76 15 14 22

Fórum de Aparecida de Goiânia** 8.548,08 14.471,94 352,45 17.000,04 14275,29 7.265,87 5 1 178 182 24 61 44

Araçu Fórum de Araçu 642,22 3.776,94 71,20 5.000,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Bela Vista Fórum de Bela Vista de Goias 889,97 2.470,44 74,08 3.885,00 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Cromínia Fórum de Cromínia 642,22 3.765,64 71,20 5.050,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Goianápolis Fórum de Goianápolis 1.184,02 2.601,08 118,58 5.000,00 1977,31 1.006,42 1 1 60 30 6 7 9

Goianira Fórum de Goianira 1.508,54 7.717,11 159,48 13.750,78 2519,26 1.282,26 1 1 112 39 9 7 9

Guapó Fórum de Guapó 1.508,61 3.360,77 159,48 6.410,69 2519,38 1.282,32 1 1 112 39 9 7 9

Hidrolândia Fórum de Hidrolândia 1.184,02 3.949,22 118,58 6.335,00 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Inhumas Fórum de Inhumas 1.754,91 4.094,75 198,23 5.849,66 2930,70 1.491,67 1 1 104 40 9 9 11

Itauçu Fórum de Itauçu 642,22 2.907,78 71,20 4.504,75 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Leopoldo de Bulhões Fórum de Leopoldo de Bulhões 786,00 3.572,00 81,48 5.000,00 1312,62 668,10 1 1 46 26 6 3 6

Nazário Fórum de Nazário 994,23 2.417,05 71,23 5.000,00 1660,36 845,10 1 1 64 22 7 5 9

Nerópolis Fórum de Nerópolis 1.142,00 2.580,71 118,58 3.339,65 1907,14 970,70 1 1 216 29 8 4 16

Petrolina de Goiás Fórum de Petrolina 1.570,00 1.084,19 159,48 4.160,82 2621,90 1.334,50 1 1 112 35 5 7 9

Senador Canedo Fórum de  Senador Canedo 3.740,40 3.328,02 159,48 5.609,54 6246,47 3.179,34 3 1 112 39 5 8 24

Trindade Fórum de Trindade 5.432,14 5.679,16 159,48 7.434,07 9071,67 4.617,32 2 1 112 114 17 27 34

Varjão Fórum de Varjão 994,23 1.511,59 71,23 3.500,05 1660,36 845,10 1 1 64 22 7 5 9

TOTAL 49.762,56 84.729,22 3.806,80 129.469,08 81.784,21 42.217,95 43 20 1.973 1.049 207 245 332
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LOTE 4 - 16 COMARCAS - 16 PRÉDIOS Pavimentos Auditórios Salas Banheiros

Lote Comarca Unidade Judiciária Quantidade Qtde Qtde Públicos Internos

Lote 4

Rio Verde Fórum de Rio Verde** 8.557,40 18.324,20 352,45 20.476,26 14290,86 7.273,79 5 1 178 182 24 61 44

Acreúna Fórum de Acreúna 1.508,54 2.852,46 159,48 5.940,00 2519,26 1.282,26 1 1 112 40 9 7 9

Cachoeira Alta Fórum de Cachoeira Alta 889,97 1.768,03 74,08 3.552,00 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Caçu Fórum de Caçu 889,97 3.462,03 74,08 4.227,48 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Caiapônia Fórum de  Caiapônia 1.184,02 4.446,98 118,58 7.000,00 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Edéia Fórum de Edéia 1.184,02 3.410,21 118,58 6.955,62 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Itajá Fórum de Itajá 994,23 5.605,77 71,23 6.600,00 1660,36 845,10 1 1 64 22 7 5 9

Jataí Fórum de Jataí* 8.172,66 17.220,45 352,45 21.000,00 13648,34 6.946,76 3 1 140 168 9 31 44

Maurilândia Fórum de Maurilândia 1.184,02 6.041,98 118,58 7.867,40 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Mineiros Fórum de Mineiros 1.838,43 8.423,57 159,48 12.441,12 3070,18 1.562,67 1 1 160 50 4 10 9

Montividiu Fórum de Montividiu 642,22 2.415,78 71,20 3.475,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Paranaiguara Fórum de Paranaiguara 889,97 1.439,03 74,08 4.062,00 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Quirinópolis Fórum de Quirinópolis 1.754,91 6.421,09 159,48 10.000,73 2930,70 1.491,67 1 1 104 50 9 9 13

Santa Helena de Goiás Fórum de Santa Helena de Goiás 2.020,00 11.860,00 198,23 15.776,00 3373,40 1.717,00 1 1 160 39 4 11 12

São Simão Fórum de São Simão 1.355,46 3.786,54 159,48 7.725,00 2263,62 1.152,14 1 1 160 33 6 5 12

Serranópolis Fórum de Serranópolis 642,22 4.601,78 71,20 7.992,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

TOTAL 33.708,04 102.079,90 2332,66 145.090,61 56.292,43 28.651,83 22 16 1.560 820 123 163 215

LOTE 5 - 25 COMARCAS - 26 PRÉDIOS Pavimentos Auditórios Salas Banheiros

Lote Comarca Unidade Judiciária Quantidade Qtde Qtde Públicos Internos

Lote 5

São Luis de Montes Belos Fórum de São Luis de Montes Belos 3.142,65 7.714,84 159,48 10.065,30 5.248,23 2.671,25 1 1 106 60 11 11 17

Anicuns Fórum de Anicuns 1.184,02 3.410,21 118,58 7.500,00 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 6

Aragarças Fórum de Aragarças 1.508,54 3.106,46 159,48 6.188,00 2519,26 1.282,26 1 1 112 40 9 7 9

Aruanã Fórum de Aruanã 642,22 2.285,78 71,20 3.578,52 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Aurilândia Fórum Aurilândia 377,58 69,79 49,93 447,37 630,56 320,94 1 1 36 13 2 2 2

Cidade de Goiás
Forum de Goiás 2.660,78 3.537,90 221,12 5.441,58 4443,50 2.261,66 2 1 69 65 12 13 18

Centro de Memória 744,00 0,00 70,00 515,00 1242,48 632,40 2 13 4 4

Fazenda Nova Fórum de Fazenda Nova 642,22 3.801,78 71,20 5.085,78 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Firminópolis Fórum de Firminópolis 994,23 2.322,11 71,23 5.000,00 1660,36 845,10 1 1 64 22 7 5 9

Iporá Fórum de Iporá 1.824,00 574,00 159,48 4.900,00 3046,08 1.550,40 1 1 98 45 9 9 9

Israelândia Fórum de Israelândia 642,22 4.029,78 71,20 5.324,51 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Itaberaí Fórum de Itaberaí 1.508,61 148,39 159,48 3.263,50 2519,38 1.282,32 1 1 112 40 9 7 9

Itapirapuã Fórum de Itapirapuã 889,97 2.627,03 74,08 4.407,00 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Ivolândia Fórum de Ivolândia 994,23 1.017,00 71,23 - 1660,36 845,10 1 1 64 22 7 5 9

Jandaia Fórum de Jandaia 642,22 3.190,78 71,20 4.475,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Jussara Fórum de Jussara 1.502,00 6.507,00 159,48 8.975,00 2508,34 1.276,70 1 1 112 40 9 7 9

Montes Claros de Goiás Fórum de Montes Claros de Goiás 642,22 2.371,78 71,20 5.919,95 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Mossâmedes Fórum de Mossâmedes 642,22 3.814,78 71,20 5.100,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Mozarlândia Fórum de Mozarlândia 889,97 3.431,03 74,08 5.197,81 1486,25 756,47 1 1 60 18 6 2 8

Nova Crixás Fórum de Nova Crixás 642,22 2.780,78 71,20 4.050,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Palmeiras de Goiás Fórum de Palmeiras de Goiás 2.165,00 170,03 205,12 669,80 3.615,55 1.840,25 4 1 156 44 10 7 30

Paraúna Fórum de Paraúna 889,97 405,03 74,08 2.250,00 1486,25 756,47 1 1 60 18 6 2 8

Piranhas Fórum de Piranhas 994,23 4.011,54 71,23 6.000,00 1660,36 845,10 1 1 64 22 7 5 9

Sanclerlândia Fórum de Sanclerlândia 889,97 1.471,03 74,08 3.250,79 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

São Miguel do Araguaia Fórum de São Miguel do Araguaia 1.469,19 4.530,81 159,48 6.000,00 2453,55 1.248,81 1 1 160 40 4 7 7

Turvânia Fórum de Turvânia 768,42 357,41 67,28 1.814,65 1283,26 653,16 1 1 60 25 6 2 6

TOTAL 29.892,90 67.687,07 2.697,32 115.419,56 49.921,14 25.408,97 31 25 1.845 775 179 121 227
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LOTE 6 - 25 COMARCAS - 27 PRÉDIOS Pavimentos Auditórios Salas Banheiros

Lote Comarca Unidade Judiciária Quantidade Qtde Qtde Públicos Internos

Lote 6

Ceres Fórum de Ceres 2.350,00 2.650,00 159,48 5.000,00 3924,50 1.997,50 1 1 106 58 11 12 16

Barro Alto Fórum de Barro Alto 642,22 1.929,78 71,20 3.217,86 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Campinorte Fórum de Campinorte 642,22 3.437,78 71,20 4.732,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Carmo do Rio Verde Fórum de Carmo do Rio Verde 642,22 3.722,78 71,20 5.000,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Cocalzinho de Goiás Fórum de Cocalzinho de Goiás 642,22 3.062,91 71,20 4.295,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Corumbá de Goiás Fórum de Corumbá de Goiás 1.184,02 3.992,33 118,58 5.892,50 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Crixás Fórum de  Crixás 1.184,02 4.215,98 118,58 6.652,14 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Estrela do Norte Fórum de Estrela do Norte 642,22 8.344,78 71,20 9.629,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Formoso Fórum de Formoso 642,22 3.715,78 71,20 5.000,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Goianésia Fórum de Goianésia 3.506,61 3.491,96 350,35 6.445,92 5856,04 2.980,62 2 1 102 69 7 17 12

Itaguaru Fórum de Itaguaru 642,22 3.499,78 71,20 4.800,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Itapaci Fórum de Itapaci 1.184,02 2.583,98 118,58 5.000,00 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Itapuranga Fórum de Itapuranga 1.508,54 3.165,46 159,48 7.000,00 2519,26 1.282,26 1 1 112 30 9 6 9

Jaraguá Fórum de Jaraguá 1.818,00 3.021,71 159,48 5.541,77 3036,06 1.545,30 1 1 112 42 9 6 13

Mara Rosa
Fórum de Mara Rosa 642,22 7.225,18 71,20 7.867,40 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Fórum Antigo 554,12 448,88 71,20 1.003,00 925,38 471,00 1 18 2 3 3

Minaçu Fórum de Minaçu 1.754,91 1.958,09 198,23 5.539,29 2930,70 1.491,67 1 1 104 50 9 9 13

Niquelândia Fórum de Niquelândia 1.750,00 6.832,00 198,23 21.091,75 2922,50 1.487,50 1 1 104 38 6 8 9

Pirenópolis Fórum de Pirenópolis 1.870,00 8.791,31 159,48 10.000,73 3122,90 1.589,50 1 1 112 42 9 6 13

Porangatu Fórum de Porangatu 1.754,91 3.435,09 198,23 7.014,53 2930,70 1.491,67 1 1 104 50 9 9 13

Rialma Fórum de Rialma 1.184,02 3.374,98 118,58 5.787,36 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Rubiataba Fórum de Rubiataba 1.184,02 1.736,98 118,58 4.515,82 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Santa Terezinha de Goiás Fórum de Santa Terezinha de Goiás 786,00 3.565,00 67,28 5.000,00 1312,62 668,10 1 1 46 26 6 3 6

Taquaral de Goiás Fórum de Taquaral 347,51 345,93 49,93 693,44 580,34 295,38 1 1 30 14 2 2 2

Uruaçu
Juizado Especial Cível e Criminal 730,00 1.470,48 67,28 - 1219,10 620,50 2 2 60 20 7 8 6

Fórum de Uruaçu 890,00 3.219,00 74,08 5.000,00 1486,30 756,50 1 29 4 4 8

Uruana Fórum de Uruana 786,00 3.752,00 67,28 5.230,00 1312,62 668,10 1 1 46 26 6 3 6

TOTAL 31.464,46 96.989,93 3.142,51 156.949,51 52.545,65 26.744,79 29 26 1.756 858 179 135 222

LOTE 7 - 21 COMARCAS - 21 PRÉDIOS Pavimentos Auditórios Salas Banheiros

Lote Comarca Unidade Judiciária Quantidade Qtde Qtde Públicos Internos

Lote 7

Luziânia Fórum de Luziânia** 6.985,31 11.910,82 352,45 14.315,17 11.665,47 5.937,51 4 1 196 130 20 18 44

Abadiânia Fórum de Abadiânia 889,97 1.305,68 74,08 3.000,00 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Águas Lindas de Goiás Fórum Águas Lindas 4.090,02 3.448,99 417,04 8.010,13 6830,33 3.476,52 2 1 102 76 15 14 22

Alexânia Fórum de Alexânia 1.508,54 3.132,46 159,48 6.304,27 2519,26 1.282,26 1 1 112 30 9 6 9

Alto Paraíso de Goiás Fórum de Alto Paraíso de Goiás 889,97 5.460,03 74,08 45.333,90 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Alvorada do Norte Fórum de Alvorada do Norte 889,97 2.354,03 74,08 3.996,00 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Campos Belos Fórum de Campos Belos 889,97 1.978,03 74,08 37.271,60 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Cavalcante Fórum de Cavalcante 559,55 0,00 71,20 1.059,00 934,45 475,62 1 1 30 22 4 2 6

Cidade Ocidental Fórum de Cidade Ocidental 3.505,26 401,74 350,35 6.000,00 5853,78 2.979,47 2 1 102 57 9 6 12

Cristalina Fórum de Cristalina 4.090,02 3.067,99 417,04 7.200,00 6830,33 3.476,52 2 1 102 76 15 14 22

Flores de Goiás Fórum de Flores de Goiás 642,22 2.899,78 71,20 4.311,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Formosa Fórum de Formosa 4.382,58 4.734,84 446,87 13.500,00 7.318,91 3.725,19 1 1 142 63 12 11 29

Iaciara Fórum de Iaciara 642,22 3.589,78 71,20 5.000,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Novo Gama Fórum de Novo Gama 4.090,02 6.097,99 417,04 10.228,22 6830,33 3.476,52 2 1 102 76 15 14 22

Padre Bernardo Fórum de Padre Bernardo 1.508,54 1.926,46 159,48 5.000,64 2519,26 1.282,26 1 1 112 30 9 6 9

Planaltina de Goiás Fórum de Planaltina de Goiás 4.090,02 3.872,99 417,04 8.000,00 6830,33 3.476,52 2 1 102 76 15 14 22

Posse Fórum de Posse 1.754,91 4.632,55 198,23 6.071,40 2930,70 1.491,67 1 1 104 50 9 9 13

Santo Antônio do Descoberto Fórum de Santo Antônio do Descoberto 2.016,14 10.063,93 198,23 22.391,15 3.366,95 1.713,72 1 1 98 52 9 9 13

São Domingos Fórum de São Domingos 889,97 4.032,02 74,08 5.375,00 1486,25 756,47 1 1 60 18 6 2 8

Silvânia Fórum de Silvânia 1.469,19 2.110,51 159,48 6.035,20 2453,55 1.248,81 1 1 160 40 4 7 9

Valparaíso Fórum de Valparaíso 4.090,02 3.279,99 417,04 7.432,16 6830,33 3.476,52 2 1 102 76 15 14 22

TOTAL 49.874,41 80.300,60 4.693,77 225.834,84 83.290,26 42.393,25 30 21 1.958 1.036 202 164 306

Área Construída 
(interna) (m²)

Área Externa
(m²)

Área de 
Esquadrias (m²)

Área do terreno 
(m²)

Área de 
Parede (m²)

Área sem 
Projeção  de 
Parede (m²) 

(D-15%)

Cadeiras/ 
poltronas

Número de 
Vasos 

sanitários

Área Construída 
(interna) (m²)

Área Externa
(m²)

Área de 
Esquadrias (m²)

Área do terreno 
(m²)

Área de 
Parede (m²)

Área sem 
Projeção  de 
Parede (m²) 

(D-15%)

Cadeiras/ 
poltronas

Número de 
Vasos 

sanitários
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LOTE 8 - 21 COMARCAS - 21 PRÉDIOS Pavimentos Auditórios Salas Banheiros

Lote Comarca Unidade Judiciária Quantidade Qtde Qtde Públicos Internos

Lote 8

Caldas Novas Fórum de Caldas Novas 4.090,02 12.980,96 417,04 15.317,80 6830,33 3.476,52 2 1 102 76 15 14 22

Bom Jesus de Goiás Fórum de Bom Jesus de Goiás 642,22 5.418,78 71,20 6.720,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Buriti Alegre Fórum de Buriti Alegre 889,97 5.548,03 74,08 7.087,50 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Cachoeira Dourada Fórum de Cachoeira Dourada 642,22 6.329,90 71,20 7.614,34 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Catalão Fórum de Catalão 5.415,55 2.116,50 428,09 3.948,39 9043,97 4.603,22 3 1 96 92 18 35 39

Corumbaíba Fórum de Corumbaíba 642,22 3.632,78 71,20 5.004,22 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Cumari Fórum de Cumari 642,22 2.315,78 71,20 3.600,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Goiandira Fórum de Goiandira 642,22 4.601,78 71,20 5.000,10 1072,51 545,89 1 1 46 10 6 2 6

Goiatuba Fórum de Goiatuba 2.358,49 2.929,72 194,50 4.843,00 3938,68 2.004,72 1 1 120 53 4 9 12

Ipameri Fórum de Ipameri 2.350,46 1.681,59 159,48 5.849,66 3925,27 1.997,89 1 1 106 56 11 9 17

Itumbiara Fórum de Itumbiara** 8.557,00 16.383,76 352,45 18.566,56 14290,19 7.273,45 5 1 178 182 24 61 44

Joviânia Fórum de Joviânia 1.184,02 2.144,98 118,58 3.098,08 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Morrinhos Fórum de Morrinhos 4.090,02 5.860,99 417,04 10.000,00 6830,33 3.476,52 2 1 102 76 15 14 22

Orizona Fórum de Orizona 1.561,00 740,00 159,48 4.104,00 2606,87 1.326,85 1 1 112 40 5 7 9

Panamá Fórum de Panamá 642,22 4.115,78 71,20 5.400,00 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Piracanjuba Fórum de Piracanjuba 889,97 3.495,90 74,08 5.275,57 1486,25 756,47 1 1 60 30 6 3 8

Pires do Rio Fórum de Pires do Rio 1.508,54 1.842,46 159,48 4.090,02 2519,26 1.282,26 1 1 112 30 9 6 9

Pontalina Fórum de Pontalina 1.184,02 3.175,98 118,58 5.500,00 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

Santa Cruz de Goiás-GO Fórum de Santa Cruz de Goiás 994,23 2.963,65 71,23 5.223,11 1660,36 845,10 1 1 64 22 7 5 9

Urutaí Fórum de Urutaí 642,22 3.172,78 71,20 4.601,11 1072,51 545,89 1 1 46 22 6 3 6

Vianópolis Fórum de Vianópolis 1.184,02 1.201,19 118,58 3.375,00 1977,31 1.006,42 1 1 70 34 7 3 9

TOTAL 40.752,85 92.653,29 3.361,09 134.218,46 68.057,26 34.639,92 29 21 1.644 931 183 195 268

Total 426.410,59 585.844,33 36.841,07 1.035.468,79 662.525,91 355.439,29 269 135 12.761 8.436 1.264 1.606 2.625

Área Construída 
(interna) (m²)

Área Externa
(m²)

Área de 
Esquadrias (m²)

Área do terreno 
(m²)

Área de 
Parede (m²)

Área sem 
Projeção  de 
Parede (m²) 

(D-15%)

Cadeiras/ 
poltronas

Número de 
Vasos 

sanitários
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Total

Minimo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 1.343.193,36 R$ 1.025.227,57 R$ 25.788,75 R$ 2.394.209,68 

Máximo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 1.620.360,24 R$ 1.236.131,53 R$ 31.314,91 R$ 2.887.806,68 

Lote 1 Total

Minimo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 300m² (Esq) R$ 317.113,34 R$ 42.709,63 R$ 7.839,79 R$ 367.662,75 

Máximo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 382.549,42 R$ 51.495,61 R$ 9.519,75 R$ 443.564,77 

Lote 2 Total

Minimo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 300m² (Esq) R$ 284.396,08 R$ 64.747,94 R$ 3.925,05 R$ 353.069,07 

Máximo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 343.080,99 R$ 78.067,51 R$ 4.766,14 R$ 425.914,63 

Lote 3 Total

Minimo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 300m² (Esq) R$ 156.752,06 R$ 148.276,14 R$ 2.664,76 R$ 307.692,96 

Máximo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 189.097,73 R$ 178.778,65 R$ 3.235,78 R$ 371.112,16 

Lote 4 Total

Minimo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 300m² (Esq) R$ 106.180,33 R$ 178.639,83 R$ 1.632,86 R$ 286.453,01 

Máximo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 128.090,55 R$ 215.388,59 R$ 1.982,76 R$ 345.461,90 

Lote 5 Total

Minimo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 300m² (Esq) R$ 94.162,64 R$ 118.452,37 R$ 1.888,12 R$ 214.503,13 

Máximo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 113.593,02 R$ 142.819,72 R$ 2.292,72 R$ 258.705,46 

Lote 6 Total

Minimo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 300m² (Esq) R$ 99.113,05 R$ 169.732,38 R$ 2.199,76 R$ 271.045,18 

Máximo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 119.564,95 R$ 204.648,75 R$ 2.671,13 R$ 326.884,83 

Lote 7 Total

Minimo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 300m² (Esq) R$ 157.104,39 R$ 140.526,04 R$ 3.285,64 R$ 300.916,07 

Máximo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 189.522,76 R$ 169.434,26 R$ 3.989,70 R$ 362.946,72 

Lote 8 Total

Minimo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 300m² (Esq) R$ 128.371,48 R$ 162.143,26 R$ 2.352,76 R$ 292.867,50 

Máximo 1000m² (Int) / 2200m² (ext)  / 380m² (Esq) R$ 154.860,83 R$ 195.498,44 R$ 2.856,93 R$ 353.216,20 

Área Interna
3,15/m² e 3,80/m²

Área Externa
1,75m² e 2,11m²

Esquadrias
0,70/m² e 0,85/m²

Área Interna
3,15/m² e 3,80/m²

Área Externa
1,75m² e 2,11m²

Esquadrias
0,70/m² e 0,85/m²

Área Interna
3,15/m² e 3,80/m²

Área Externa
1,75m² e 2,11m²

Esquadrias
0,70/m² e 0,85/m²

Área Interna
3,15/m² e 3,80/m²

Área Externa
1,75m² e 2,11m²

Esquadrias
0,70/m² e 0,85/m²

Área Interna
3,15/m² e 3,80/m²

Área Externa
1,75m² e 2,11m²

Esquadrias
0,70/m² e 0,85/m²

Área Interna
3,15/m² e 3,80/m²

Área Externa
1,75m² e 2,11m²

Esquadrias
0,70/m² e 0,85/m²

Área Interna
3,15/m² e 3,80/m²

Área Externa
1,75m² e 2,11m²

Esquadrias
0,70/m² e 0,85/m²

Área Interna
3,15/m² e 3,80/m²

Área Externa
1,75m² e 2,11m²

Esquadrias
0,70/m² e 0,85/m²

Área Interna
3,15/m² e 3,80/m²

Área Externa
1,75m² e 2,11m²

Esquadrias
0,70/m² e 0,85/m²
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ANEXO II – Sugestão de Formulário para Pesquisa de Satisfação

FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO

CONTRATO: Nº 
LOCAL:
DATA:

Julgue os seguintes aspectos sobre o serviço de limpeza, conservação, higienização e jardinagem
realizado das dependências do TJ/GO de acordo com sua satisfação.

Marque o número correspondente, sendo:

1- Muito Insatisfeito
2- Insatisfeito
3- Neutro
4- Satisfeito
5- Muito Satisfeito
NSA- “Não se aplica”, pois não posso julgar por nunca ter observado / experimentado.

ITENS DE AVALIAÇÃO
NOTAS

1 2 3 4 5 NSA

Gabinete/
Sala

1 Limpeza das mesas

2
Limpeza dos equipamentos de 
informática e dos aparelhos de telefone/
fax

3 Limpeza do piso

4 Limpeza dos armários e estantes

5
Limpeza das janelas (vidros e 
esquadrias)

6 Limpeza dos filtros/bebedouros

7 Retirada do lixo

Banheiro
interno

8
Limpeza dos vasos sanitários, mictórios 
e pias

9 Limpeza do piso

10 Retirada do lixo

11
Abastecimento de sabonete, papel 
higiênico e papel toalha

Banheiros
externos

12
Limpeza dos vasos sanitários, mictórios 
e pias

13 Limpeza do piso

14
Limpeza do piso dos corredores e hall 
de acesso

15 Retirada do lixo

16
Abastecimento de sabonete, papel 
higiênico e papel toalha

Geral 17 Limpeza dos elevadores
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ANEXO II – Sugestão de Formulário para Pesquisa de Satisfação

18
Limpeza da área externa 
(estacionamento, calçadas, garagens)

19 Limpeza das copas

Outros
aspectos

20
Nível de ruído/incômodo produzido e 
tempo de realização do serviço de 
limpeza no seu ambiente de trabalho

21
Qualidade dos produtos utilizados 
(sabonete, papel higiênico, papel toalha,
aromatizante)

22
Cordialidade dos funcionários da 
empresa de limpeza

23
Apresentação pessoal dos funcionários 
(uniforme, crachá)

24
Resultados operacionais, após a 
fiscalização da supervisão 

25
Rapidez na solução ou na resposta 
quando solicitado apoio da supervisão 
sobre algum problema 

26
Rapidez na troca ou reposição de 
insumo estragado ou faltante

27
Zelo na manipulação de materiais e dos 
bens da Administração

28
O serviço, de forma geral, atende sua 
expectativa

Para os itens respondidos com nota 3 ou menor, indique-nos o motivo, destacando, se possível, o 
local e a data de identificação da irregularidade:

item ___ :________________________________________________________________ 
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________
item ___ :________________________________________________________________

Sugestão, críticas ou elogios:
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta a metodologia utilizada para determinação dos valores 

limites para a contratação dos serviços de limpeza e conservação no âmbito da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional para cada Unidade da Federação.  

 

A fixação dos valores limites para os serviços de limpeza e conservação, 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 encarregado.  

 

O presente documento encontra-se organizado nas seguintes seções: 

 

a) Valor publicado no Portal de Compras do Governo Federal de acordo com as 

produtividades previstas na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017;  

 

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 Mínimo; e 

 

c) Anexo com valores que atendam às produtividades previstas na Instrução Normativa nº 

2, de 30 de abril de 2008. 

 

 

 

  

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
Para validar este documento informe o código 325645219721 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
SEGES – Caderno Técnico – Limpeza – Goiás  

 

4 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os valores limites para a contratação dos serviços limpeza e conservação, estabelecidos 

pela Secretaria de Gestão (SEGES), por meio da Portaria nº 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. 

Os Valores Limites referente à limpeza e conservação, observaram os seguintes índices de 

produtividade por servente em jornada de oito horas diárias, não inferiores a: 

I - áreas internas com produtividade de 800 a 1200 m² (oitocentos a mil e duzentos metros 

quadrados); 

II - áreas externas com produtividade de 1800 a 2.700 m² (mil e oitocentos a dois mil e 

setecentos metros quadrados); 

III - esquadrias externas com produtividade de 300 a 380 m² (trezentos a trezentos e oitenta 

metros quadrados); e 

IV - fachadas envidraçadas com produtividade de 130 a 160 m² (cento e trinta a cento e 

sessenta metros quadrados). 

 

Tais valores não impedem a repactuação de preços que ocorrerem durante a vigência 

contratual, mas apenas os preços decorrentes de 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 nº 5, de 26 de maio de 

2017. 
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LIMPEZA 2019 

 

Valores limites Mínimos e Máximos para a 

Contratação de Serviços de Limpeza – (R$) 

13/08/2019 

ÁREA INTERNA 

 

Produtividade 

800 m² a 1200 m² 

ÁREA EXTERNA 

 

Produtividade 

1800 m² a 2700 m² 

800 m² 1200 m² 1800 m² 2700 m² 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

R$ 3,94 R$ 4,75 R$ 2,63 R$ 3,17 R$ 1,75 R$ 2,11 R$ 1,17 R$ 1,41 

  

ESQUADRIA EXTERNA 

Face interna/Face externa sem exposição a 

situação de risco 

 

Produtividade 

300 m² a 380 m² 

FACHADA ENVIDRAÇADA 

e Face externa com exposição a situação de risco 

 

Produtividade 

130 m² a 160 m² 

300 m² 380 m² 130 m² 160 m² 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

R$ 0,89 R$ 1,07 R$ 0,70 R$ 0,85 R$ 0,34 R$ 0,41 R$ 0,28 R$ 0,33 
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CENÁRIO MÁXIMO 

 

Foi utilizada a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com o número de registro no MTE: 

GO000156/2019. 

 

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO 

 

Composição da Remuneração:  

• Salário Base 

 

SALÁRIO BASE 

Servente 1.060,00 

Servente de Fachada 2.137,65 

Encarregado 1.377,98 

Encarregado de Fachada 1.377,98 

O Salário Base vem previsto na cláusula terceira da CCT: 

“CLÁUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO 

Em 1º de março de 2019, todas empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, 

terão os seguintes dispêndios: 

Parágrafo Primeiro. Dispêndio de 4,8290% (quatro vírgula oito mil duzentos e noventa por cento) 

sobre o piso salarial vigente em 1º de março de 2018, representado por 4,1257% (quatro vírgula mil 

duzentos e cinquenta e sete por cento) de reajuste dos salários normativos, 0,6051% (zero vírgula, seis mil 

e cinquenta e um por cento) a título de reajuste do auxílio alimentação e 0,0982% (zero vírgula, zero 

novecentos e oitenta e dois por cento) de reajuste de benefício amparo familiar. 

 

FUNÇÕES* SALÁRIOS 

Auxiliar de serviços gerais R$ 1.060,00 

Encarregado/Chefe de Turma e equivalentes até 50 funcionários R$ 1.377,98 

Lavador de fachada em edifício acima de 05 (cinco) pavimentos 

utilizando balancim 
R$ 2.137,65 

*Cargos previstos na CCT para composição dos valores limites de limpeza e conservação. ” 

 

 

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO 

Categoria Salário Base TOTAL 

Servente 1.060,00 1.060,00 

Servente de Fachada 2.137,65 2.137,65 

Encarregado 1.377,98 1.377,98 

Encarregado de Fachada 1.377,98 1.377,98 

Nº Processo PROAD: 201903000158606
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Valor do Módulo 1 (Remuneração): soma dos adicionais devidos pelo empregador.  

Total: Salário Base. 

Exemplo: 1.060,00. 

  

 

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS) 

 

Composição dos Encargos e Benefícios diários, mensais e anuais:  

• Submódulo 2.1 – 13º Salário, Férias e Adicional de Férias. 

• Submódulo 2.2 – Guia da Previdência Social – GPS e Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS. 

• Submódulo 2.3 – Benefícios mensais e diários. 

 

SUBMÓDULO 2.1 – 13° SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 

 

13º SALÁRIO 

Categoria Base de Cálculo 
Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 1.060,00 8,33% 88,33 

Servente de Fachada 2.137,65 8,33% 178,14 

Encarregado 1.377,98 8,33% 114,83 

Encarregado de Fachada 1.377,98 8,33% 114,83 

Conforme disposto no Decreto n° 57.155, de 03 de novembro de 1965: 

“Art. 1º O pagamento da gratificação salarial, instituída pela Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, 

com as alterações constantes da Lei nº 4.749, de 12 de agôsto de 1965, será efetuado pelo empregador até 

o dia 20 de dezembro de cada ano, tomando-se por base a remuneração devida nesse mês de acôrdo com o 

tempo de serviço do empregado no ano em curso. 

Parágrafo único. A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em 

dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) 

dias de trabalho será havida como mês integral.” 

 

Base de Cálculo: Módulo 1. 

Provisionamento mensal: 8,33% que corresponde a 1 ÷ 12 = 8,3333.  

Valor: Base de Cálculo x Provisionamento mensal. 

Exemplo: 1.060,00 x 8,33% = 88,33. 

 

 

 

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
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FÉRIAS 

Categoria Base de Cálculo 
Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 1.060,00 8,33% 88,33 

Servente de Fachada 2.137,65 8,33% 178,14 

Encarregado 1.377,98 8,33% 114,83 

Encarregado de Fachada 1.377,98 8,33% 114,83 

Conforme disposto no art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho: 

“Art. 129 - Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo 

da remuneração. ” 

Base de Cálculo: Módulo 1. 

Provisionamento mensal: 8,33% que corresponde a 1 ÷ 12 = 8,3333.  

Valor: Base de Cálculo x Provisionamento mensal. 

Exemplo: 1.060,00 x 8,33% = 88,33. 

Observações importantes:  

1ª – A formação de preços deste caderno técnico, considera a vigência contratual de 12 meses, 

conforme previsto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993. Assim, a referida rubrica tem como 

principal objetivo suprir a necessidade, ao final do contrato de 12 meses, do pagamento das férias 

remuneradas, na forma prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 129). Esta rubrica, quando da 

prorrogação contratual, torna-se custo não renovável.  

2ª - Deve ser ponderado pelo gestor no momento da composição de custos, a necessidade ou não da 

inclusão dessa rubrica, observada nesses casos sempre a duração do contrato. Caso seja firmado contrato 

com duração superior a 12 meses, sugere-se a exclusão dessa rubrica. Para mais informações, clique 

aqui. 

 

ADICIONAL DE FÉRIAS 

Categoria Base de Cálculo 
Alíquota do 

Adicional 

Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 1.060,00 33,33% 8,33% 29,44 

Servente de Fachada 2.137,65 33,33% 8,33% 59,38 

Encarregado 1.377,98 33,33% 8,33% 38,28 

Encarregado de Fachada 1.377,98 33,33% 8,33% 38,28 

Conforme disposto no inciso XVII do art. 7° da Constituição Federal: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: (...) 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 

normal;” 

Base de Cálculo: Módulo 1. 

Alíquota do Adicional: 33,33 % que corresponde a 1 ÷ 3 = 33,3333.  

Provisionamento mensal: 8,33 % que corresponde a 1 ÷ 12 = 8,3333.  

Valor: Base de Cálculo x Alíquota do Adicional x Provisionamento mensal. 

Nº Processo PROAD: 201903000158606
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Exemplo: 1.060,00 x 33,33% x 8,33% = 29,44. 

 

SUBMÓDULO 2.1 - 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 

Categoria 13º Salário Férias 
Adicional de 

Férias 
Total 

Servente 88,33 88,33 29,44 206,11 

Servente de Fachada 178,14 178,14 59,38 415,65 

Encarregado 114,83 114,83 38,28 267,94 

Encarregado de Fachada 114,83 114,83 38,28 267,94 

Total do Submódulo 2.1: 13º Salário + Férias + Adicional de Férias (a ser pago mensalmente a 

título de provisionamento). 

Valor: 88,33 + 88,33 + 29,44 = 206,11. 

 

SUBMÓDULO 2.2 – ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 

 

COMPOSIÇÃO DO GPS E FGTS 

Encargos Percentual 

INSS - empregador 20,00% 

Salário-Educação 2,50% 

SAT- GIL/RAT 3,00% 

SESC 1,50% 

SENAC 1,00% 

SEBRAE 0,60% 

INCRA 0,20% 

FGTS 8,00% 

TOTAL 36,80% 

 

 

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Categoria Base de cálculo Percentual Valor 

Servente 1.266,11 28,80% 364,64 

Servente de Fachada 2.553,30 28,80% 735,35 

Encarregado 1.645,92 28,80% 474,03 

Encarregado de Fachada 1.645,92 28,80% 474,03 

Base de Cálculo: Módulo 1 + Submódulo 2.1. 

Percentual: Alíquota do GPS correspondente aos encargos sociais referentes a parcelas do INSS – 

empregador, Salário – Educação, GIL-RAT - SAT, SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA totalizando um 

percentual de 28,80%. Para efeito de cálculo, leva-se em consideração o SAT no percentual de 3,00%. 

Valor: incidência do GPS sobre a Base de Cálculo. 

Nº Processo PROAD: 201903000158606
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Exemplo: 1.266,11 x 28,80% = 364,64. 

 

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 

Categoria Base de cálculo Percentual Valor 

Servente 1.266,11 8,00% 101,29 

Servente de Fachada 2.553,30 8,00% 204,26 

Encarregado 1.645,92 8,00% 131,67 

Encarregado de Fachada 1.645,92 8,00% 131,67 

 *Art. 15 da Lei nº 8.036, 11 de maio de 1990, abaixo: 

“Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até 

o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por 

cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as 

parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, 

de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.  (Vide Lei nº 

13.189, de 2015)” 

Base de Cálculo: Módulo 1 + Submódulo 2.1. 

Percentual: 8%. 

Valor: incidência do FGTS sobre a Base de Cálculo. 

Exemplo: 1.266,11 x 8% = 101,29. 

 

SUBMÓDULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 

Categoria GPS FGTS Total 

Servente 364,64 101,29 465,93 

Servente de Fachada 735,35 204,26 939,62 

Encarregado 474,03 131,67 605,70 

Encarregado de Fachada 474,03 131,67 605,70 

Total do Submódulo 2.2: GPS + FGTS (a ser pago mensalmente). 

Valor: 364,64 + 101,29 = 465,93. 

 

SUBMÓDULO 2.3 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 

VALE TRANSPORTE 

 

CUSTOS DA PASSAGEM 

Categoria Vr. Unitário Vales por dia  
Dias efetivamente 

trabalhados 
Custo total 

Servente 4,30 2 22 189,20 

Servente de Fachada 4,30 2 22 189,20 

Encarregado 4,30 2 22 189,20 

Nº Processo PROAD: 201903000158606
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Encarregado de Fachada 4,30 2 22 189,20 

Valor unitário: valor da tarifa de ônibus na capital. 

Vales por dia: quando não previstos na CCT, considera-se 02 (dois) vales transportes (ida e volta). 

Dias efetivamente trabalhados: consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e 

dois) dias para a jornada de 44 horas semanais. 

Custo total: valor mensal que será repassado ao empregado pelo empregador. 

Exemplo: 4,30 x 2 vales x 22 dias = 189,20. 

 

DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 

Categoria Base de cálculo Percentual Desconto 

Servente 1.060,00 6% 63,60 

Servente de Fachada 2.137,65 6% 128,26 

Encarregado 1.377,98 6% 82,68 

Encarregado de Fachada 1.377,98 6% 82,68 

* Parágrafo único do art. 4º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985: 

“Art. 4º (...) 

Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a 

ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico. ” 

Base de Cálculo: salário base. 

Percentual: quando não previsto na CCT será de 6%. 

Desconto: calculado a partir da incidência de 6% sobre o salário base. 

Exemplo: Base de Cálculo x Percentual = Desconto → 1.060,00 x 6% = 63,60. 

 

CUSTO EFETIVO DO VALE TRANSPORTE 

Categoria Custo total Desconto Custo efetivo 

Servente 189,20 63,60 125,60 

Servente de Fachada 189,20 128,26 60,94 

Encarregado 189,20 82,68 106,52 

Encarregado de Fachada 189,20 82,68 106,52 

Custo total: valor do vale transporte. 

Desconto: contrapartida do empregado em relação ao benefício. 

Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada. 

Exemplo: 189,20 – 63,6 = 125,60. 
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VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 

 

VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 

Categoria Valor diário 
Dias efetivamente 

trabalhados 
Valor 

Servente 14,00 22 308,00 

Servente de Fachada 14,00 22 308,00 

Encarregado 14,00 22 308,00 

Encarregado de Fachada 14,00 22 308,00 

Valor diário: previsto na cláusula décima terceira da CCT: 

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

O auxílio alimentação, de que trata a Cláusula Terceira, Parágrafos Primeiro, Segundo e Quinto e 

Cláusula Vigésima Quarta passará de R$ 13,72 (treze reais e setenta e dois centavos) para R$ 14,00 

(quatorze reais), para qualquer dia trabalhado cuja a jornada seja acima de 06h (seis horas), e somente 

será devido nos dias efetivamente trabalhados.” 

Dias efetivamente trabalhados: consideram-se os dias efetivos da jornada de trabalho: 22 (vinte e 

dois) dias para a jornada de 44 horas semanais. 

Valor: Valor unitário x dias trabalhados. 

Exemplo: 14,00 x 22 dias = 308,00. 

 

DESCONTO DO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 

Categoria Benefício Desconto Valor 

Servente 308,00 6,5% 20,02 

Servente de Fachada 308,00 6,5% 20,02 

Encarregado 308,00 6,5% 20,02 

Encarregado de Fachada 308,00 6,5% 20,02 

Desconto: previsto no parágrafo segundo da cláusula décima terceira da CCT. 

 “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

Parágrafo Segundo. As empresas terão o direito de descontar dos empregados, em seus 

contracheques mensais, o correspondente a 6,5% (seis vírgula cinco por cento) do valor total do auxílio 

concedido no mês de competência.” 

Valor: valor do desconto x dias efetivamente trabalhados. 

Exemplo: 308,00 x 6,5% = 20,02. 
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CUSTO EFETIVO DO VALE REFEIÇÃO 

Categoria Custo total Desconto Custo efetivo 

Servente 308,00 20,02 287,98 

Servente de Fachada 308,00 20,02 287,98 

Encarregado 308,00 20,02 287,98 

Encarregado de Fachada 308,00 20,02 287,98 

Custo total: valor do vale transporte. 

Desconto: contrapartida do empregado em relação ao benefício. 

Custo efetivo: valor que a administração repassará à contratada. 

Exemplo: 308,00 – 20,02 = 287,98. 

 

AMPARO FAMILIAR 

 

AMPARO FAMILIAR 

Categoria Valor 

Servente 7,00 

Servente de Fachada 7,00 

Encarregado 7,00 

Encarregado de Fachada 7,00 

O Amparo familiar vem previsto na cláusula décima oitava da CCT: 

“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AMPARO FAMILIAR 

As empresas concederão Benefício Amparo Familiar, em favor de todos os seus empregados, nos 

termos desta cláusula e de acordo com relação de benefícios sociais, definida e aprovada pelo SEAC-

GO/SEACONS. 

Parágrafo Primeiro. As empresas recolherão compulsoriamente à entidade gestora especializada, 

aprovada pela entidade patronal, o valor de R$ 7,00 (sete reais) por trabalhador que possua, a título de 

contribuição do benefício amparo familiar, até o dia 25º (vigésimo quinto) de cada mês, por meio de 

boleto disponibilizado somente pela gestora especializada IAFAS. 

 

SUBMÓDULO 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

Categoria 
Vale 

Transporte 

Vale 

Refeição 

Amparo 

Familiar 
Total 

Servente 125,60 287,98 7,00 420,58 

Servente de Fachada 60,94 287,98 7,00 355,92 

Encarregado 106,52 287,98 7,00 401,50 

Encarregado de Fachada 106,52 287,98 7,00 401,50 

* Somatório dos benefícios mensais e diários 
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MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS) 

Categoria Submódulo 2.1 Submódulo 2.2 Submódulo 2.3 Total 

Servente 206,11 465,93 420,58 1.092,62 

Servente de Fachada 415,65 939,62 355,92 1.711,19 

Encarregado 267,94 605,70 401,50 1.275,14 

Encarregado de Fachada 267,94 605,70 401,50 1.275,14 

* Somatório dos Submódulos 2.1, 2.2, 2.3. 

 

 

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO 

 

Composição da provisão para Rescisão  

• Submódulo 3.1 – Aviso Prévio Indenizado. 

• Submódulo 3.2 – Aviso Prévio Trabalhado. 

• Submódulo 3.3 – Demissão por justa causa. 

Para calcular a provisão para rescisão usa-se o percentual por tipos de desligamentos para cada 

unidade da federação e para cada categoria de serviço, extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED). 

Para o Goiás, no serviço de limpeza, temos os seguintes percentuais: 

PERCENTUAIS POR TIPO DE DESLIGAMENTO 

Tipos Percentual 

Demissão SEM justa Causa 73,99% 

Demissão COM justa Causa 1,58% 

Desligamentos OUTROS TIPOS 24,43% 

Para efeito de cálculo dos valores limites (máximo), considera-se, nas demissões sem justa causa, o 

percentual de 50% para aviso prévio trabalhado e de 50% para o aviso prévio indenizado.  

PERCENTUAIS POR TIPO DE DESLIGAMENTO 

Tipos Percentual 

SEM justa Causa – AP INDENIZADO  37,00% 

SEM justa Causa – AP TRABALHADO 37,00% 

 

 

SUBMÓDULO 3.1 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
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AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

Categoria Base de cálculo 
Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 1.787,98 12 149,00 

Servente de Fachada 3.113,49 12 259,46 

Encarregado 2.179,10 12 181,59 

Encarregado de Fachada 2.179,10 12 181,59 

Base de cálculo: Módulo 1 + Módulo 2 (sem a incidência dos encargos previdenciários 

correspondentes ao GPS). Considera-se a duração média do contrato de trabalho de 12 meses. 

Provisionamento Mensal: meses de duração do contrato de prestação de serviços. 

Valor a ser provisionado nos casos de Aviso Prévio Indenizado.  

Base de cálculo ÷ Provisionamento mensal. 

Exemplo: 1.787,98 ÷ 12 = 149,00. 

 

MULTA DO FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O AVISO PRÉVIO 

INDENIZADO 

Categoria Base de cálculo 
Percentual da  

Multa 
Valor 

Servente 101,29 50% 50,64 

Servente de Fachada 204,26 50% 102,13 

Encarregado 131,67 50% 65,84 

Encarregado de Fachada 131,67 50% 65,84 

Base de cálculo: Corresponde ao valor do depósito mensal realizado no Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS. 

Percentual da Multa: corresponde a 50% dos quais 40% refere-se à multa do FGTS e 10% à 

contribuição social a ser recolhida na rede bancária e transferida à Caixa Econômica Federal. 

Valor: Base de cálculo x Percentual da Multa.  

Exemplo: 101,29 x 50% = 50,64. 

 

SUBMÓDULO 3.1 - CUSTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

Categoria Base de cálculo Percentual Valor 

Servente 199,64 37,00% 73,86 

Servente de Fachada 361,59 37,00% 133,77 

Encarregado 247,43 37,00% 91,54 

Encarregado de Fachada 247,43 37,00% 91,54 

Base de Cálculo: Valor a ser provisionado nos casos de Aviso Prévio Indenizado + multa do 

FGTS e Contribuição Social.  

Percentual: 50% das demissões sem justa causa.  

Valor: Base de Cálculo x Percentual. 

Exemplo: 199,64 x 37,00% = 73,86. 
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SUBMÓDULO 3.2 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

 

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

Categoria Base de cálculo 
Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 2.152,62 12 179,39 

Servente de Fachada 3.848,84 12 320,74 

Encarregado 2.653,12 12 221,09 

Encarregado de Fachada 2.653,12 12 221,09 

Base de cálculo: Módulo 1 + Módulo 2. Considera-se a duração média do contrato de trabalho de 

12 meses.  

Provisionamento Mensal: meses de duração do contrato de prestação de serviços. 

Valor a ser provisionado nos casos de Aviso Prévio Trabalhado.  

Base de cálculo ÷ Provisionamento mensal. 

Exemplo: 2.152,62 ÷ 12 = 179,39. 

 

 

MULTA DO FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O AVISO 

PRÉVIO TRABALHADO 

Categoria Base de cálculo 
Percentual da  

Multa 
Valor 

Servente 101,29 50% 50,64 

Servente de Fachada 204,26 50% 102,13 

Encarregado 131,67 50% 65,84 

Encarregado de Fachada 131,67 50% 65,84 

Base de cálculo: Corresponde ao valor do depósito mensal realizado no Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS. 

Percentual da Multa: corresponde a 50% dos quais 40% refere-se à multa do FGTS e 10% à 

contribuição social a ser recolhida na rede bancária e transferida à Caixa Econômica Federal. 

Valor: Base de cálculo x Percentual da Multa.  

Exemplo: 101,29 x 50% = 50,64. 

 

SUBMÓDULO 3.2 - CUSTO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

Categoria Base de cálculo Percentual Valor 

Servente 230,03 37,00% 85,10 

Servente de Fachada 422,87 37,00% 156,44 

Encarregado 286,93 37,00% 106,15 

Encarregado de Fachada 286,93 37,00% 106,15 
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Base de Cálculo: Valor a ser provisionado nos casos de Aviso Prévio Trabalhado + Multa do 

FGTS e Contribuição Social.  

Percentual: 50% das demissões sem justa causa.  

Valor: Base de Cálculo x Percentual 

Exemplo: 230,03 x 37,00% = 85,10. 

 

SUBMÓDULO 3.3 – DEMISSÕES POR JUSTA CAUSA 

Corresponde ao cálculo das provisões incorporadas para adicional de férias e 13º salário que não 

são devidas no caso de demissão por justa causa, sendo valor negativo. O cálculo foi feito assumindo que 

as demissões por justa causa têm distribuição uniforme ao logo do ano. 

BASE DE CÁLCULO PARA DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA 

Categoria 

Valor 

provisionado do 

13º Salário 

Valor 

provisionado 

das Férias 

Valor provisionado 

do Adicional de 

Férias 

Valor 

Servente -88,33 -88,33 -29,44 -206,11 

Servente de Fachada -178,14 -178,14 -59,38 -415,65 

Encarregado -114,83 -114,83 -38,28 -267,94 

Encarregado de Fachada -114,83 -114,83 -38,28 -267,94 

Valor mensal provisionado do 13º Salário. 

Valor mensal provisionado das Férias. 

Valor mensal provisionado do Adicional de Férias. 

Valor: Valor mensal provisionado do 13º Salário + Valor mensal provisionado das Férias + valor 

mensal provisionado do Adicional de Férias. 

Exemplo: (- 88,33) + (- 88,33) + (- 29,44) = (- 206,11). 

 

SUBMÓDULO 3.3 - CUSTO DA DEMISSÃO COM JUSTA CAUSA 

Categoria Base de Cálculo Percentual Valor 

Servente -206,11 1,58% -3,26 

Servente de Fachada -415,65 1,58% -6,57 

Encarregado -267,94 1,58% -4,23 

Encarregado de Fachada -267,94 1,58% -4,23 

Base de Cálculo: Valor provisionado de 13º Salário, Férias e Adicional de Férias.  

Percentual: Dados do CAGED. 

Valor: Base de Cálculo x Percentual. 

Exemplo: (- 206,11) x 1,58% = (- 3,26). 

 

 

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO 
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Categoria Submódulo 3.1 Submódulo 3.2 Submódulo 3.3 Total 

Servente 73,86 85,10 -3,26 155,70 

Servente de Fachada 133,77 156,44 -6,57 283,64 

Encarregado 91,54 106,15 -4,23 193,45 

Encarregado de Fachada 91,54 106,15 -4,23 193,45 

* Total da provisão para rescisão. 

 

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

Para o presente exercício foram atualizados os dados resultantes do estudo desenvolvido pela 

Fundação Instituto de Administração (FIA) em 2014/2015, adotando-se a métrica estabelecida por aquela 

instituição, com dados atualizados da Relação Anual de Informações Sociais-2016 (RAIS/MTE), da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-2016 (PNAD/IBGE), do Registro Civil (IBGE)-2016 e 

dados estatísticos sobre saúde e segurança do trabalhador disponibilizados pelo INSS/MPS em 2014, em 

virtude da inexistência de base similar para 2016. 

Memória de Cálculo 

Número de dias de reposição do profissional ausente para cada evento 

Categoria 
Incidência 

Anual 

Duração 

Legal 

Da Ausência 

44horas semanais 

Proporção dias afetados Dias de reposição 

Férias 1,0000 30 69,86% 20,9589  

Ausência justificada 1,0000 1 100,00% 1,0000  

Acidente trabalho 0,0922 15 69,86% 0,9659  

Afastamento por doença 1,0000 5 69,86% 3,4932  

Consulta médica filho 0,1344 2 100,00% 0,2688  

Óbitos na família 0,0305 2 69,86% 0,0427  

Casamento 0,0118 3 100,00% 0,0355  

Doação de sangue 0,0200 1 100,00% 0,0200  

Testemunho 0,0040 1 100,00% 0,0040  

Paternidade 0,0143 20 69,86% 0,1997  

Maternidade 0,0197 180 69,86% 2,4753  

Consulta pré-natal 0,0016 6 100,00% 0,0098  

O Custo de Reposição do Profissional Ausente corresponde ao valor que será pago a um 

empregado repositor, sempre que o empregado residente estiver ausente. 

1º Calcula-se a necessidade de reposição do profissional em dias: 

Categoria: Direito assegurado ao trabalhador, previsto na legislação trabalhista vigente, para os 

quais haverá necessidade de reposição do profissional por parte da empresa contratada.  

Incidência: probabilidade de ocorrência da ausência, com base nos dados estatísticos apurados. 

Duração Legal: Quantidade de dias de afastamento, conforme legislação vigente. 

Proporção de dias afetados: Considera a proporção de dias úteis que poderão ser afetados pelo 

afastamento. Para 2019 a previsão é de 255 dias úteis. Portanto: 255/365 = 69,86% 
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Dias de reposição: Quantidade provável de dias afetados pelo afastamento do profissional no ano. 

Cálculo: (Incidência anual x duração legal da ausência) x proporção de dias afetados 

Exemplo (acidente de trabalho): (0,0922 x 15) x 69,86% = 0,9659. 

 

BASE LEGAL PARA OS AFASTAMENTOS PREVISTOS 

 

Férias: Art. 129 da CLT 

“Art. 129 - Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo 

da remuneração. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977)” 

Ausência justificada: considera-se até 1 dia por ano, conforme estudo FIA 2014/15. 

Ausência Legal: Art. 473 da CLT: 

“I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, 

irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua 

dependência econômica; 

 II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 

(...) 

IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue 

devidamente comprovada;  

 (...) 

VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. 

X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o 

período de gravidez de sua esposa ou companheira; 

 XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.” 

Acidente de Trabalho: § 2º do art. 43 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. 

“Art. 43 (...) 

§ 2º Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá 

à empresa pagar ao segurado empregado o salário. ” 

Afastamento Paternidade: inciso II do art. 1º da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. 

“Art. 1º  É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar:             

II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além dos 5 

(cinco) dias estabelecidos no § 1o do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

(Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016).”      

Afastamento Maternidade: inciso I do art. 1º da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008 

 “Art. 1o É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar: 

I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do 

art. 7º da Constituição Federal;” 
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ESTIMATIVA DA NECESSIDADE DE 

REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL 

Composição 44 SEM 

Férias 20,9589 

Ausência justificada 1,0000 

Acidente trabalho 0,9659 

Afastamento por doença 3,4932 

Consulta médica filho 0,2688 

Óbitos na família 0,0427 

Casamento 0,0355 

Doação de sangue 0,0200 

Testemunho 0,0040 

Paternidade 0,1997 

Maternidade 2,4753 

Consulta pré-natal 0,0098 

Total Para reposição 29,4737 

 

CUSTO DIÁRIO PARA O REPOSITOR 

Categoria Base de cálculo Divisor do dia Custo diário 

Servente 2.308,32 30 76,94 

Servente de Fachada 4.132,48 30 137,75 

Encarregado 2.846,57 30 94,89 

Encarregado de Fachada 2.846,57 30 94,89 

2º - Calcula-se o custo de um empregado por dia: 

Base de cálculo: Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3.  

Divisor do dia: Por se tratar de jornadas de trabalho nas quais recebem por mês, aplica-se o divisor 

de dia apresentado no art. 64 da CLT:  

“Art. 64 - O salário-hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o 

salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o art. 58, por 30 (trinta) vezes o 

número de horas dessa duração. ” 

Custo diário: Base de cálculo ÷ Divisor do dia. 

Exemplo: 2.380,32 ÷ 30 = 76,94. 

 

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

Categoria Custo diário 
Necessidade de  

Reposição 
Custo anual Custo mensal 

Servente 76,94 29,4737 2.267,83 188,99 

Servente de Fachada 137,75 29,4737 4.059,99 338,33 

Encarregado 94,89 29,4737 2.796,64 233,05 

Encarregado de Fachada 94,89 29,4737 2.796,64 233,05 
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3º Calcula-se o custo de reposição do profissional ausente nas ausências legais:  

Custo diário: valor do empregado por dia. 

Necessidade de reposição: total de dias no ano que terá a necessidade da reposição devido a 

ausências legais. 

Custo anual: Custo diário x Necessidade de Reposição → 76,94 x 29,4737 = 2.267,83. 

Custo mensal: Custo anual ÷ 12 meses  

Exemplo: 2.267,83 ÷ 12 meses = 188,99. 

 

MÓDULO 5 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA 

Composição dos insumos de mão de obra: 

• Submódulo 5.1 – Insumos dos Uniformes 

• Submódulo 5.2 – Insumos de Materiais 

 

 

SUBMÓDULO 5.1 – INSUMOS DOS UNIFORMES 

 

SUBMÓDULO 5.1 - INSUMOS DOS UNIFORMES 

Categoria Base de cálculo Percentual Valor 

Servente 2.497,31 1,45% 36,21 

Servente de Fachada 4.470,82 1,27% 56,78 

Encarregado 3.079,63 1,23% 37,88 

Encarregado de Fachada 3.079,63 1,15% 35,42 

Base de cálculo: Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4. 

Percentual: Mantido o percentual utilizado nos cadernos técnicos do ano de 2017. 

• Servente – 1,45% 

• Servente de Fachada – 1,27% 

• Encarregado – 1,23% 

• Encarregado de Fachada – 1,15% 

Valor: Base de cálculo x Percentual. 

Exemplo: 2.497,31 x 1,45% = 36,21. 

 

SUBMÓDULO 5.2 – INSUMOS DE MATERIAIS 

 

SUBMÓDULO 5.2 – INSUMOS DE MATERIAIS 

Categoria Base de cálculo Custo Mensal COFINS Valor 

Servente 2.533,52 304,02 28,12 275,90 

Servente de Fachada 4.527,60 543,31 50,26 493,06 
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Base de cálculo: Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Submódulo 5.1. 

Insumos: Base de Cálculo x percentual de 12% em relação a soma de todos os itens de custo para 

cada cargo de Servente → 2.533,52 x 12% = 304,02. 

COFINS: Corresponde ao percentual de 9,25% incidente no custo dos insumos → 9,25% x 

304,02 = 28,12. 

*Obs: Retira-se o valor correspondente ao COFINS (9,25%) nessa etapa da planilha, visto que será 

tributado no módulo CITL, evitando assim bitributação. 

Valor: Insumos - COFINS 

Exemplo: 304,02 – 28,12 = 275,90. 

 

MÓDULO 5 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA 

Categoria Submódulo 5.1 Submódulo 5.2 Total 

Servente 36,21 275,90 312,11 

Servente de Fachada 56,78 493,06 549,83 

Encarregado 37,88   37,88 

Encarregado de Fachada 35,42   35,42 

* Somatório dos Submódulos 5.1 e 5.2. 

 

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO - CITL 

 

Para a obtenção do preço de referência para contratação de um posto de serviço, é necessário 

acrescentar ao Custo Total do empregado os Custos Indiretos, Tributos e Lucro. O percentual referente ao 

CITL utilizados tem por base a metodologia adotada pela FIA em estudos desenvolvidos em 2014/2015 

Os índices utilizados pela FIA para o cálculo do CITL tem origem nos estudos elaborados pelo 

Governo do Estado de SP, Ministério Público e Supremo Tribunal Federal sem, contudo, serem 

limitadores. Os valores obtidos por esses estudos são: 

• Custos Indiretos (CI): 3,00% 

• Tributos (T): 14,25% 

PIS: 1,65% 

COFINS: 7,60% 

ISS: 5% 

• Lucro antes do Imposto de Renda (L): 6,79% 

 

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

Categoria Base de cálculo Percentual Total 

Servente 2.809,42 30,45% 855,35 

Servente de Fachada 5.020,65 30,45% 1.528,58 

Encarregado 3.117,51 30,45% 949,15 

Encarregado de Fachada 3.115,04 30,45% 948,40 
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Base de cálculo: Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5. 

Percentual do CITL: obtido através da fórmula adotada pela FIA: 

 

𝑪𝑰𝑻𝑳 =  
1 +  𝐶𝐼

1 −  𝑇 −  𝐿
− 1 =  

1 + (3,00%)

1 − (14,25%) − (6,79%)
− 1 =  𝟑𝟎, 𝟒𝟓% 

 

Valor:  Custo Total x % CITL 

Exemplo: 2.809,42 x 30,45% = 855,35. 

 

 

VALOR POR TRABALHADOR 

 

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR 

Módulo Servente 
Servente de 

Fachada 
Encarregado 

Encarregado de 

Fachada 

Remuneração 1.060,00 2.137,65 1.377,98 1.377,98 

Encargos e Benefícios 1.092,62 1.711,19 1.275,14 1.275,14 

Rescisão 155,70 283,64 193,45 193,45 

Reposição do Profissional 

Ausente 
188,99 338,33 233,05 233,05 

Insumos Diversos 312,11 549,83 37,88 35,42 

Custos Indiretos, Tributos e 

Lucro 
855,35 1.528,58 949,15 948,40 

VALOR TOTAL 3.664,77 6.549,23 4.066,65 4.063,44 
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COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 

ÁREA INTERNA - Fórmulas exemplificativas de cálculo para área interna - alíneas “a” e “b” do 

item 3.1 do anexo VI-B; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos campos na planilha com a 

metragem adequada. 

ÁREA INTERNA 

METRAGEM MÃO DE OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

PREÇO  

HOMEM-MÊS 

(R$) 

(C) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

800 M² 
Encarregado 4,16667E-05 4.066,65 0,17 

Servente 0,00125 3.664,77 4,58 

TOTAL 4,75 

1200 M² 
Encarregado 2,77778E-05 4.066,65 0,11 

Servente 0,000833333 3.664,77 3,05 

TOTAL 3,17 

➢ Para apresentação dos cálculos, utilizou-se abaixo a referência de 800 m². 

 

(1) Produtividade (1/M²): 

 

Encarregado:  
𝟏

𝟑𝟎∗∗ 𝒙 𝟖𝟎𝟎∗
       

 

Servente:  
𝟏

 𝟖𝟎𝟎∗
 

 

(2) Preço Homem-Mês (R$): 

 

Encarregado: 4.066,65 

Servente: 3.664,77 

 

(3) Subtotal (R$/M²): 

 

Produtividade x Preço Homem-mês  

Exemplo: 4,16666 x 4.066,65 = 0,17. 

 

(4) TOTAL  

 

Somatório do Subtotal. 

Exemplo: 0,17 + 4,58 = 4,75. 
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ÁREA EXTERNA - Fórmulas exemplificativas de cálculo para área externa - alíneas “a”, “c”, “d” 

e “e” do item 3.2 do anexo VI-B; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos campos na planilha 

com a metragem adequada. 

 

ÁREA EXTERNA 

METRAGEM MÃO DE OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

PREÇO  

HOMEM-MÊS 

(R$) 

(C) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

1800 M² 
Encarregado 1,85185E-05 4.066,65 0,08 

Servente 0,000555556 3.664,77 2,04 

TOTAL 2,11 

2700 M² 
Encarregado 1,23457E-05 4.066,65 0,05 

Servente 0,00037037 3.664,77 1,36 

TOTAL 1,41 

➢ Para apresentação dos cálculos, utilizou-se abaixo a referência de 1.800 m². 

 

(1) Produtividade (1/M²): 

 

Encarregado:  
𝟏

𝟑𝟎∗∗ 𝒙 𝟏𝟖𝟎𝟎∗
       

 

Servente:  
𝟏

 𝟏𝟖𝟎𝟎∗
 

 

 

(2) Preço Homem-Mês (R$): 

 

Encarregado: 4.066,65 

Servente: 3.664,77 

 

 

(3) Subtotal (R$/M²): 

 

Produtividade x Preço Homem-mês  

Exemplo: 1,851851 x 4.066,65 = 0,08. 

 

 

(4) TOTAL  

 

Somatório do Subtotal. 

Exemplo: 0,08 + 2,04 = 2,11. 
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ESQUADRIA EXTERNA - Fórmulas exemplificativas de cálculo para área externa - alíneas “b” 

e “c” do item 3.3 do anexo VI-B; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos campos na planilha 

com a metragem adequada. 

ESQUADRIA EXTERNA 

METRAGEM 
MÃO DE 

OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

FREQUÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS) 

(C) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO MÊS 

(HORAS) 

(D) 

(AxBxC) 

(E) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(F) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

300 M² 
Encarregado  0,000111111 16 0,005297733 9,4E-06 4.066,65 0,04 

Servente 0,003333333 16 0,005297733 0,00028 3.664,77 1,04 

TOTAL 1,07 

380 M² 
Encarregado 8,77193E-05 16 0,005297733 7,4E-06 4.066,65 0,03 

Servente 0,002631579 16 0,005297733 0,00022 3.664,77 0,82 

TOTAL 0,85 

➢ Para apresentação dos cálculos, utilizou-se abaixo a referência de 300 m². 

 

(1) Produtividade (1/M²): 

 

Encarregado:  
𝟏

𝟑𝟎∗∗ 𝒙 𝟑𝟎𝟎∗
       

 

Servente:  
𝟏

 𝟑𝟎𝟎∗
 

 

(2) Frequência no mês (Horas): 

 

16 horas*** 

 

 

(3) Jornada de trabalho no mês (Horas): 

 

  
𝟏

𝟏𝟖𝟖,𝟕𝟔
   = 0,005298   

 

Número de dias de trabalho por ano: 365 dias por ano. 

Número de meses no ano: 12 meses 

Número de dia por mês: 30 dias 

Número de dias na semana: 7 dias 

Número de semanas no mês: 30 ÷ 7 = 4,29 semanas 

Números de horas semanais – jornada: 44 horas semanais 

Número de hora no mês 4,29 x 44 = 188,76 

 

(4) Proporção de Horas Trabalhadas e Produtividade: 

 

Produtividade x Frequência o mês x Jornada de Trabalho 

Exemplo: 0,00011 x 16 x 0,005298 = 9,41819 
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(5) Preço Homem-Mês (R$): 

 

Encarregado: 4.066,65 

Servente: 3.664,77 

 

 

(6) Subtotal (R$/M²): 

 

Proporção de horas e Produtividade x Preço Homem-mês  

Exemplo: 9,41819 x 4.066,65 = 0,04 

 

(7) TOTAL  

 

Somatório do Subtotal. 

Exemplo: 0,04 + 1,04 = 1,07. 

 

FACHADA ENVIDRAÇADA - Fórmulas de cálculo para área externa -  item 3.4 do anexo VI-B. 

FACHADA ENVIDRAÇADA 

METRAGEM 
MÃO DE 

OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

FREQUÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS) 

(C) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO 

SEMESTRE 

(HORAS) 

(D) 

(AxBxC) 

(E) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(F) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

130 M² 
Encarregado  0,001923077 8 0,000882924 1,4E-05 4.063,44 0,06 

Servente 0,007692308 8 0,000882924 5,4E-05 6.549,23 0,36 

TOTAL 0,41 

160 M² 
Encarregado 0,0015625 8 0,000882924 1,1E-05 4.063,44 0,04 

Servente 0,00625 8 0,000882924 4,4E-05 6.549,23 0,29 

TOTAL 0,33 

➢ Para apresentação dos cálculos, utilizou-se abaixo a referência de 130 m². 

 

(1) Produtividade (1/M²): 

 

Encarregado:  
𝟏

𝟒∗∗ 𝒙 𝟏𝟑𝟎∗
       

 

Servente:  
𝟏

 𝟏𝟑𝟎∗
 

 

(2) Frequência no mês (Horas): 

 

8 horas*** 

 

(3) Jornada de trabalho no semestre (Horas): 

 

  
𝟏

𝟏.𝟏𝟑𝟐,𝟔
   = 0,000883  
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Número de dias de trabalho por ano: 365 dias por ano. 

Número de meses no ano: 12 meses 

Número de dia por mês: 30 dias 

Número de dias na semana: 7 dias 

Número de semanas no mês: 30 ÷ 7 = 4,29 semanas 

Números de horas semanais – jornada: 44 horas semanais 

Número de hora no mês 4,29 x 44 = 188,76 

Número de horas no semestre: 6 x 188,76 = 1.132,56 ≈ 1.132,6 

 

(4) Proporção de Horas Trabalhadas e Produtividade: 

 

Produtividade x Frequência o mês x Jornada de Trabalho 

Exemplo: 0,001923077 x 8 x 0,000883 = 0,000014 

 

(5) Preço Homem-Mês (R$): 

 

Encarregado: 4.063,44 

Servente: 6.549,23 

 

 

(6) Subtotal (R$/M²): 

 

Proporção de horas e Produtividade x Preço Homem-mês  

Exemplo: 0,000014 x 4.063,44 = 0,06. 

 

(7) TOTAL  

 

Somatório do Subtotal. 

Exemplo: 0,06 + 0,36 = 0,41. 

 

* Caso as produtividades mínimas adotadas sejam diferentes, estes valores das planilhas, bem 

como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke), deverão ser adequados à nova situação. 

 ** Caso a relação entre serventes e encarregados seja diferente, os valores das planilhas, bem 

como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke), deverão ser adequados à nova situação. 

*** Frequência sugerida em horas por mês. Caso a frequência adotada, em horas, por mês ou 

semestre, seja diferente, os valores, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke), deverão ser 

adequados à nova situação. 
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CENÁRIO MÍNIMO 

 

 

Segue análise das alterações feitas do cenário Máximo para o cenário de Atenção nos 

serviços de limpeza e conservação 

 

Parâmetro Alteração Cenário Máximo Cenário de Atenção 

Salário Base Não 100% 100% 

13º salário Não 100% 100% 

Férias Não 100% 100% 

Adicional de Férias Não 100% 100% 

Guia da Previdência Social - GPS Sim 28,80% 27,30% 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS 
Não 100% 100% 

Benefícios Mensais e Diários Não 100% 100% 

Aviso Prévio Trabalhado Sim 50% 75% 

Aviso Prévio Indenizado Sim 50% 25% 

Demissão por Justa Causa Não 100% 100% 

Custo de Reposição do Profissional 

Ausente 
Não 100% 90,54% 

Insumos dos Uniformes Sim 100% 50% 

Insumos de Materiais Sim 100% 50% 

Custos Indiretos, Tributos e Lucro Sim 30,45% 16,04% 

 

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO 

 

SALÁRIO BASE 

Servente 1.060,00 

Servente de Fachada 2.137,65 

Encarregado 1.377,98 

Encarregado de Fachada 1.377,98 

  

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO 

Categoria Salário Base TOTAL 

Servente 1.060,00 1.060,00 

Servente de Fachada 2.137,65 2.137,65 

Encarregado 1.377,98 1.377,98 

Encarregado de Fachada 1.377,98 1.377,98 
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MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS) 

 

 

SUBMÓDULO 2.1 - 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 

 

13º SALÁRIO 

Categoria Base de Cálculo 
Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 1.060,00 8,33% 88,33 

Servente de Fachada 2.137,65 8,33% 178,14 

Encarregado 1.377,98 8,33% 114,83 

Encarregado de Fachada 1.377,98 8,33% 114,83 

 

FÉRIAS 

Categoria Base de Cálculo 
Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 1.060,00 8,33% 88,33 

Servente de Fachada 2.137,65 8,33% 178,14 

Encarregado 1.377,98 8,33% 114,83 

Encarregado de Fachada 1.377,98 8,33% 114,83 

 

ADICIONAL DE FÉRIAS 

Categoria Base de Cálculo 
Alíquota do 

Adicional 

Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 1.060,00 33,33% 8,33% 29,44 

Servente de Fachada 2.137,65 33,33% 8,33% 59,38 

Encarregado 1.377,98 33,33% 8,33% 38,28 

Encarregado de Fachada 1.377,98 33,33% 8,33% 38,28 

 

 

SUBMÓDULO 2.1 - 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 

Categoria 13º Salário Férias Adicional de Férias Total 

Servente 88,33 88,33 29,44 206,11 

Servente de Fachada 178,14 178,14 59,38 415,65 

Encarregado 114,83 114,83 38,28 267,94 

Encarregado de Fachada 114,83 114,83 38,28 267,94 
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SUBMÓDULO 2.2 – ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 

 

 

COMPOSIÇÃO DO GPS E FGTS 

Encargos Percentual 

INSS - empregador 20,00% 

Salário-Educação 2,50% 

SAT- GIL/RAT 1,50% 

SESC 1,50% 

SENAC 1,00% 

SEBRAE 0,60% 

INCRA 0,20% 

FGTS 8,00% 

TOTAL 35,30% 

 

GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Categoria Base de Cálculo Percentual Valor 

Servente 1.266,11 27,30% 345,65 

Servente de Fachada 2.553,30 27,30% 697,05 

Encarregado 1.645,92 27,30% 449,34 

Encarregado de Fachada 1.645,92 27,30% 449,34 

 

FGTS -  FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 

Categoria Base de Cálculo Percentual Valor 

Servente 1.266,11 8,00% 101,29 

Servente de Fachada 2.553,30 8,00% 204,26 

Encarregado 1.645,92 8,00% 131,67 

Encarregado de Fachada 1.645,92 8,00% 131,67 

 

 

SUBMÓDULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 

Categoria GPS FGTS Total 

Servente 345,65 101,29 446,94 

Servente de Fachada 697,05 204,26 901,32 

Encarregado 449,34 131,67 581,01 

Encarregado de Fachada 449,34 131,67 581,01 
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SUBMÓDULO 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 

VALE TRANSPORTE 

 

CUSTO DA PASSAGEM 

Categoria Vr. Unitário Vales por dia  
Dias efetivamente 

trabalhados 
Custo total 

Servente 4,30 2 22 189,20 

Servente de Fachada 4,30 2 22 189,20 

Encarregado 4,30 2 22 189,20 

Encarregado de Fachada 4,30 2 22 189,20 

 

DESCONTO DO VALE TRANSPORTE 

Categoria Base de Cálculo  Percentual Desconto 

Servente 1.060,00 6% 63,60 

Servente de Fachada 2.137,65 6% 128,26 

Encarregado 1.377,98 6% 82,68 

Encarregado de Fachada 1.377,98 6% 82,68 

 

CUSTO EFETIVO DO VALE TRANSPORTE 

Categoria Custo total Desconto Custo efetivo 

Servente 189,20 63,60 125,60 

Servente de Fachada 189,20 128,26 60,94 

Encarregado 189,20 82,68 106,52 

Encarregado de Fachada 189,20 82,68 106,52 

 

 

VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 

 

VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 

Categoria Valor diário 
Dias efetivamente 

trabalhados 
Valor 

Servente 14,00 22 308,00 

Servente de Fachada 14,00 22 308,00 

Encarregado 14,00 22 308,00 

Encarregado de Fachada 14,00 22 308,00 
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DESCONTO DO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 

Categoria Benefício Desconto Valor 

Servente 308,00 6,5% 20,02 

Servente de Fachada 308,00 6,5% 20,02 

Encarregado 308,00 6,5% 20,02 

Encarregado de Fachada 308,00 6,5% 20,02 

 

CUSTO EFETIVO DO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 

Categoria Custo total Desconto Custo efetivo 

Servente 308,00 20,02 287,98 

Servente de Fachada 308,00 20,02 287,98 

Encarregado 308,00 20,02 287,98 

Encarregado de Fachada 308,00 20,02 287,98 

 

AMPARO FAMILIAR 

 

AMPARO FAMILIAR 

Categoria Valor 

Servente 7,00 

Servente de Fachada 7,00 

Encarregado 7,00 

Encarregado de Fachada 7,00 

 

SUBMÓDULO 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

Categoria 
Vale 

Transporte 

Vale 

Refeição 

Amparo 

Familiar 
Total 

Servente 125,60 287,98 7,00 420,58 

Servente de Fachada 60,94 287,98 7,00 355,92 

Encarregado 106,52 287,98 7,00 401,50 

Encarregado de Fachada 106,52 287,98 7,00 401,50 

 

 

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS (ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS) 

Categoria Submódulo 2.1 Submódulo 2.2 Submódulo 2.3 Total 

Servente 206,11 446,94 420,58 1.073,63 

Servente de Fachada 415,65 901,32 355,92 1.672,89 

Encarregado 267,94 581,01 401,50 1.250,45 

Encarregado de Fachada 267,94 581,01 401,50 1.250,45 
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MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO 

 

PERCENTUAIS POR TIPO DE DESLIGAMENTO 

Tipos Percentual 

Demissão - SEM justa Causa 73,99% 

SEM justa Causa - AP INDENIZADO 18,50% 

SEM justa Causa - AP TRABALHADO 55,49% 

Demissão -  COM justa Causa 1,58% 

Desligamentos - OUTROS TIPOS 24,43% 

TOTAL 100,00% 

  

SUBMÓDULO 3.1 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

Categoria Base de cálculo 
Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 1.787,98 12 149,00 

Servente de Fachada 3.113,49 12 259,46 

Encarregado 2.179,10 12 181,59 

Encarregado de Fachada 2.179,10 12 181,59 

 

MULTA DO FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO 

Categoria Base de cálculo 
Percentual da  

Multa 
Valor 

Servente 101,29 50% 50,64 

Servente de Fachada 204,26 50% 102,13 

Encarregado 131,67 50% 65,84 

Encarregado de Fachada 131,67 50% 65,84 

 

SUBMÓDULO 3.1 - CUSTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

Categoria Base de cálculo Percentual Valor 

Servente 199,64 18,50% 36,93 

Servente de Fachada 361,59 18,50% 66,89 

Encarregado 247,43 18,50% 45,77 

Encarregado de Fachada 247,43 18,50% 45,77 
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SUBMÓDULO 3.2 – AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

 

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

Categoria Base de cálculo 
Provisionamento 

Mensal 
Valor 

Servente 2.133,63 12 177,80 

Servente de Fachada 3.810,54 12 317,55 

Encarregado 2.628,43 12 219,04 

Encarregado de Fachada 2.628,43 12 219,04 

 

 

MULTA DO FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O AVISO 

PRÉVIO TRABALHADO 

Categoria Base de cálculo 
Percentual da  

Multa 
Valor 

Servente 101,29 50% 50,64 

Servente de Fachada 204,26 50% 102,13 

Encarregado 131,67 50% 65,84 

Encarregado de Fachada 131,67 50% 65,84 

 

SUBMÓDULO 3.2 - CUSTO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

Categoria Base de cálculo Percentual Valor 

Servente 228,45 55,49% 126,77 

Servente de Fachada 419,68 55,49% 232,89 

Encarregado 284,87 55,49% 158,08 

Encarregado de Fachada 284,87 55,49% 158,08 

 

SUBMÓDULO 3.3 – DEMISSÕES POR JUSTA CAUSA 

 

BASE DE CÁLCULO PARA DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA 

Categoria 
Valor provisionado 

do 13º Salário 

Valor provisionado 

das Férias 

Valor provisionado do 

Adicional de Férias 
Valor 

Servente -88,33 -88,33 -29,44 -206,11 

Servente de Fachada -178,14 -178,14 -59,38 -415,65 

Encarregado -114,83 -114,83 -38,28 -267,94 

Encarregado de Fachada -114,83 -114,83 -38,28 -267,94 
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SUBMÓDULO 3.3 - CUSTO DA DEMISSÃO COM JUSTA CAUSA 

Categoria Base de Cálculo Percentual Valor 

Servente -206,11 1,58% -3,26 

Servente de Fachada -415,65 1,58% -6,57 

Encarregado -267,94 1,58% -4,23 

Encarregado de Fachada -267,94 1,58% -4,23 

 

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO 

Categoria Submódulo 3.1 Submódulo 3.2 Submódulo 3.3 Total 

Servente 36,93 126,77 -3,26 160,44 

Servente de Fachada 66,89 232,89 -6,57 293,21 

Encarregado 45,77 158,08 -4,23 199,62 

Encarregado de Fachada 45,77 158,08 -4,23 199,62 

 

 

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

 

Memória de Cálculo  

Número de dias de reposição do profissional ausente para cada evento 

Categoria 
Incidência  

Anual 

Duração Legal da 

Ausência 

44h 

Proporção 

dias afetados 
Dias de reposição 

Férias 1,0000 30 69,86% 20,9589  

Ausência justificada 1,0000 1 100,00% 1,0000  

Acidente trabalho 0,0922 15 69,86% 0,9659  

Afastamento por doença 1,0000 5 69,86% 3,4932  

Consulta médica filho 0,1344 2 100,00% 0,2688  

Óbitos na família 0,0000 2 69,86% 0,0000  

Casamento 0,0000 3 100,00% 0,0000  

Doação de sangue 0,0000 1 100,00% 0,0000  

Testemunho 0,0000 1 100,00% 0,0000  

Paternidade 0,0000 20 69,86% 0,0000  

Maternidade 0,0000 180 69,86% 0,0000  

Consulta pré-natal 0,0000 6 100,00% 0,0000  
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ESTIMATIVA DA NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO 

DE PROFISSIONAL 

Composição 44 SEM 

Férias 20,9589 

Ausência justificada 1,0000 

Acidente trabalho 0,9659 

Afastamento por doença 3,4932 

Consulta médica filho 0,2688 

Óbitos na família 0,0000 

Casamento 0,0000 

Doação de sangue 0,0000 

Testemunho 0,0000 

Paternidade 0,0000 

Maternidade 0,0000 

Consulta pré-natal 0,0000 

Total Para reposição 26,6867 

 

CUSTO DIÁRIO PARA O REPOSITOR 

Categoria Base de cálculo Divisor do dia Custo diário 

Servente 2.294,07 30 76,47 

Servente de Fachada 4.103,75 30 136,79 

Encarregado 2.828,05 30 94,27 

Encarregado de Fachada 2.828,05 30 94,27 

 

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

Categoria Custo diário 
Necessidade de 

Reposição 
Custo anual Custo mensal 

Servente 76,47 26,6867 2.040,71 170,06 

Servente de Fachada 136,79 26,6867 3.650,52 304,21 

Encarregado 94,27 26,6867 2.515,71 209,64 

Encarregado de Fachada 94,27 26,6867 2.515,71 209,64 

 

 

 

MÓDULO 5 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA 

 

SUBMÓDULO 5.1 - INSUMOS DOS UNIFORMES 
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SUBMÓDULO 5.1 - INSUMOS DOS UNIFORMES 

Categoria Base de cálculo Percentual Valor 

Servente 2.464,13 0,73% 17,86 

Servente de Fachada 4.407,96 0,64% 27,99 

Encarregado 3.037,69 0,62% 18,68 

Encarregado de Fachada 3.037,69 0,58% 17,47 

 

SUBMÓDULO 5.2 - INSUMOS DE MATERIAIS 

 

SUBMÓDULO 5.2 - INSUMOS DE MATERIAIS 

Categoria Base de cálculo Custo Mensal COFINS Valor 

Servente 2.482,00 148,92 13,78 135,14 

Servente de Fachada 4.435,95 266,16 24,62 241,54 

 

 

 

MÓDULO 5 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA 

Categoria Submódulo 5.1 Submódulo 5.2 Total 

Servente 17,86 135,14 153,01 

Servente de Fachada 27,99 241,54 269,53 

Encarregado 18,68   18,68 

Encarregado de Fachada 17,47   17,47 

 

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO – CITL 

 

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

Categoria Base de cálculo Percentual Total 

Servente 2.617,14 16,04% 419,81 

Servente de Fachada 4.677,49 16,04% 750,31 

Encarregado 3.056,37 16,04% 490,27 

Encarregado de Fachada 3.055,16 16,04% 490,08 
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CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA – VALOR TOTAL POR POSTO 

 

VALOR TOTAL POR TRABALHADOR 

Módulo Servente 
Servente de 

Fachada 
Encarregado 

Encarregado de 

Fachada 

Remuneração 1.060,00 2.137,65 1.377,98 1.377,98 

Encargos e Benefícios 1.073,63 1.672,89 1.250,45 1.250,45 

Rescisão 160,44 293,21 199,62 199,62 

Reposição do Profissional 

Ausente 
170,06 304,21 209,64 209,64 

Insumos Diversos 153,01 269,53 18,68 17,47 

Custos Indiretos, Tributos e Lucro 419,81 750,31 490,27 490,08 

VALOR TOTAL 3.036,95 5.427,80 3.546,65 3.545,24 
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COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 

ÁREA INTERNA 

METRAGEM MÃO DE OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

PREÇO  

HOMEM-MÊS 

(R$) 

(C) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

800 M² 
Encarregado 4,16667E-05 3.546,65 0,15 

Servente 0,00125 3.036,95 3,80 

TOTAL 3,94 

1200 M² 
Encarregado 2,77778E-05 3.546,65 0,10 

Servente 0,000833333 3.036,95 2,53 

TOTAL 2,63 

 

ÁREA EXTERNA 

METRAGEM MÃO DE OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

PREÇO  

HOMEM-MÊS 

(R$) 

(C) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

1800 M² 
Encarregado 1,85185E-05 3.546,65 0,07 

Servente 0,000555556 3.036,95 1,69 

TOTAL 1,75 

2700 M² 
Encarregado 1,23457E-05 3.546,65 0,04 

Servente 0,00037037 3.036,95 1,12 

TOTAL 1,17 

 

ESQUADRIA EXTERNA 

METRAGEM 
MÃO DE 

OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

FREQUÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS) 

(C) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO MÊS 

(HORAS) 

(D) 

(AxBxC) 

(E) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(F) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 

300 M² 
Encarregado 0,000111111 16 0,005297733 9,4E-06 3.546,65 0,03 

Servente 0,003333333 16 0,005297733 0,00028 3.036,95 0,86 

TOTAL 0,89 

380 M² 
Encarregado 8,77193E-05 16 0,005297733 7,4E-06 3.546,65 0,03 

Servente 0,002631579 16 0,005297733 0,00022 3.036,95 0,68 

TOTAL 0,70 
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FACHADA ENVIDRAÇADA 

METRAGEM 
MÃO DE 

OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

FREQUÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS) 

(C) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO 

SEMESTRE 

(HORAS) 

(D) 

(AxBxC) 

(E) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(F) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 

130 M² 
Encarregado 0,001923077 8 0,000882924 1,4E-05 3.545,24 0,05 

Servente 0,007692308 8 0,000882924 5,4E-05 5.427,80 0,29 

TOTAL 0,34 

160 M² 
Encarregado 0,0015625 8 0,000882924 1,1E-05 3.545,24 0,04 

Servente 0,00625 8 0,000882924 4,4E-05 5.427,80 0,24 

TOTAL 0,28 
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ANEXO - VALORES CONFORME INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 2, DE 30 DE ABRIL DE 2008 

 

Considerando que ainda existem contratos vigentes na Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional regidos pela Instrução Normativa n° 02, de 30 de abril de 2008, 

revogada pela Instrução Normativa n° 05, de 26 de maio de 2017, este anexo apresenta os valores 

limites computados conforme produtividade prevista no Anexo III-F da IN n° 02, de 2008. 

 

VALOR LIMITE  

  

Valores limites Mínimos e Máximos para a 

Contratação de Serviços de Limpeza – (R$) 

13/08/2019 

ÁREA INTERNA 

 

 

Produtividade 

600 m² 

ÁREA EXTERNA 

 

 

Produtividade 

1.200 m² 

ESQUADRIA 

EXTERNA 

Face interna/Face externa 

sem exposição a situação 

de risco 

 

Produtividade 

220 m² 

FACHADA 

ENVIDRAÇADA 

e Face externa com exposição 

a situação de risco 

 

Produtividade 

110 m² 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

R$5,26 R$6,33 R$2,63 R$3,17 R$1,22 R$1,46 R$0,41 R$0,49 

 

MÁXIMO 

 

ÁREA INTERNA 

METRAGEM MÃO DE OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

PREÇO  

HOMEM-MÊS 

(R$) 

(C) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

600 M² 
Encarregado 5,55556E-05 4.066,65 0,23 

Servente 0,001666667 3.664,77 6,11 

TOTAL 6,33 
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ÁREA EXTERNA 

METRAGEM MÃO DE OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

PREÇO  

HOMEM-MÊS 

(R$) 

(C) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

1200 M² 
Encarregado 2,77778E-05 4.066,65 0,11 

Servente 0,000833333 3.664,77 3,05 

TOTAL 3,17 

 

ESQUADRIA EXTERNA 

METRAGEM 
MÃO DE 

OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

FREQUÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS) 

(C) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO MÊS 

(HORAS) 

(D) 

(AxBxC) 

(E) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(F) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 

220 M² 
Encarregado 0,000151515 16 0,00529773 1,3E-05 4.066,65 0,05 

Servente 0,004545455 16 0,00529773 0,00039 3.664,77 1,41 

TOTAL 1,46 

 

FACHADA ENVIDRAÇADA 

METRAGEM 
MÃO DE 

OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

FREQUÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS) 

(C) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO 

SEMESTRE 

(HORAS) 

(D) 

(AxBxC) 

(E) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(F) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 

110 M² 
Encarregado 0,002272727 8 0,00088292 1,6E-05 4.063,44 0,07 

Servente 0,009090909 8 0,00088292 6,4E-05 6.549,23 0,42 

TOTAL 0,49 

 

 

MÍNIMO 

 

ÁREA INTERNA 

METRAGEM MÃO DE OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

PREÇO  

HOMEM-MÊS 

(R$) 

(C) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

600 M² 
Encarregado 5,55556E-05 3.546,65 0,20 

Servente 0,001666667 3.036,95 5,06 

TOTAL 5,26 
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ÁREA EXTERNA 

METRAGEM MÃO DE OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

PREÇO  

HOMEM-MÊS 

(R$) 

(C) 

SUBTOTAL  

(R$/M²) 

1200 M² 
Encarregado 2,77778E-05 3.546,65 0,10 

Servente 0,000833333 3.036,95 2,53 

TOTAL 2,63 

 

ESQUADRIA EXTERNA 

METRAGEM 
MÃO DE 

OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

FREQUÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS) 

(C) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO MÊS 

(HORAS) 

(D) 

(AxBxC) 

(E) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(F) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 

220 M² 
Encarregado 0,000151515 16 0,005297733 1,2843E-05 3.546,65 0,05 

Servente 0,004545455 16 0,005297733 0,00038529 3.036,95 1,17 

TOTAL 1,22 

 

FACHADA ENVIDRAÇADA 

METRAGEM 
MÃO DE 

OBRA 

(A) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(B) 

FREQUÊNCIA 

NO MÊS 

(HORAS) 

(C) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO 

SEMESTRE 

(HORAS) 

(D) 

(AxBxC) 

(E) 

PREÇO 

HOME

M-MÊS 

(R$) 

(F) 

SUBTOTA

L 

(R$/M²) 

110 M² 
Encarregado 0,002272727 8 0,000882924 1,6053E-05 3.545,24 0,06 

Servente 0,009090909 8 0,000882924 6,4213E-05 5.427,80 0,35 

TOTAL 0,41 
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Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização dos Termos de Referência

ANEXO IV

Declaração de Vistoria

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________, inscrita no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, sob o nº   ___________________,  com sede no

endereço  _________________________________________________,  por  intermédio  de

seu representante devidamente habilitado, o(a) Sr.(a) _______________________________

portador(a) da Carteira de Identidade – CI nº______ ______      _  , expedida pelo(a) _______,

acompanhado do(a) servidor(a) ___________________              _____  , CPF nº___________ ,

vistoriou todos os locais e instalações nos quais os serviços serão prestados tomando por

perfeito e efetivo o conhecimento das condições das edificações e inteirando-se dos graus de

dificuldades  existentes para o correto e adequado dimensionamento da quantidade de

empregados a serem alocados,  das  metodologias,  tecnologias  e  insumos adequados  e

necessários para a correta elaboração de sua  proposta para prestação do serviço objeto do

Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº____  /2020.

Goiânia,_____de ______________             de 2020.

____________________________
Assinatura do Servidor

_____________________________________________
Assinatura do Representante da Empresa

Observação: Esta declaração dever ser feita preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização dos Termos de Referência

ANEXO V

Declaração de Não Vistoria

Declaro que, em ____/_____/2020, a empresa____________________________________,

CNPJ nº_____________________, com sede no endereço ___________________________

_________________________,  optou  por  não  realizar  vistoria  nos  locais  e  instalações

referentes ao objeto do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº ______/2020, e declara

estar ciente que não poderá alegar desconhecimento das condições dos locais de execução

dos serviços referentes ao objeto do Edital, responsabilizando-se por todas as consequências

deste ato.

Goiânia,_____de _____________  de 2020.

_____________________________________________
Assinatura do Representante da Empresa

Nome do Representante da Empresa:
CPF:

Observação: Esta declaração dever ser feita preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria Administrativa 
Divisão de Serviços Gerais

ANEXO VI -
MODELO

Oficio Nº - Diretoria Geral Goiânia (Go),         de         _  de 20_ _  .

A(o) Sr(a) Gerente
Banco XXXX
Agência XXXX – Posto Tribunal de Justiça 
Goiãnia (Go)

Assunto: Solicitação de Abertura de Conta Corrente para Depósitos Vinculados

Solicitamos abertura de conta corrente vinculada - Instrução Normativa/MPOG 5 de
26/5/2017 – Anexo XII e Resolução CNJ 169 – bloqueada para movimentação – no nome da
empresa XXXXX, junto ao Banco XXXX – Agencia XXXX – Posto Tribunal de Justiça. Segue os
dados necessários para abertura da conta:

I. Acordo de Cooperação Técnica;
II. Contrato nº XXXXX firmado em ___/___ /______;
III. A conta será aberta exclusivamente para recebimento de depósitos dos recursos na

forma da IN 5 MPOG e Resolução 169 do CNJ;
IV. A movimentação dos recursos na conta se dará mediante solicitação ou autorização

do Ordenador de Despesa do TJ/GO, responsável;
Após abertura da conta vinculada cabe a Contratada enviar à Divisão de Gestão e

Controle de Contratos correspondência contendo o número da conta aberta.

Atenciosamente,

Diretor Geral
TJ/GO

Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2268 – Fax (62) 3216-2089 - www.tjgo.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria Administrativa
Assessoria Técnica

Anexo VII
(Oficio de liberação de Recursos da Conta Vinculada)

Oficio Nº        - Diretoria Geral                                             Goiânia (Go),___de___de 20___.

A(o) Sr(a) Gerente
Banco XXXXX
Agência 4422 – Posto tribunal de Justiça
Goiãnia (Go)

Assunto: Movimentação de Conta Corrente para Depósitos Vinculados

Senhor Gerente,

Solicitamos providenciar, conforme indicado a seguir, a movimentação de R$ _________ (valor
numérico), da conta nº _______ (número da conta)/Agencia nº ___________ de titularidade
de ___________________________ (nome da Contratada), CNPJ __________________ (CNPJ
da Contratada), aberta para abrigar os recursos creditados ao amparo da Instrução Normativa
nº.5 SLTI/MPOG, de 26/5/2017 (ou Resolução nº 169 do Conselho Nacional de Justiça).

CREDITAR
Banco Agência Conta CPF /CNPJ Favorecido

Atenciosamente,

Ordenador de Despesa do Tribunal de Justiça

___________________________________________________________________________________________________________

 Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3216-2268 – Fax (62) 3216-2089 -
www.tjgo.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria Administrativa 
Divisão de Serviços Gerais

ANEXO VIII

ÍNDICES PARA RETENÇÃO DAS VERBAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO Nº 169 - CNJ

COMARCA CATEGORIA

DISCRIMINATIVO DAS VERBAS VALOR

Salário Base

Adicional de Periculosidade -

Adicional de Insalubridade -

Adicional Noturno -

Hora Noturna Adicional -

Adicional de Hora Extra -

Intervalo Intrajornada -

Outros (especificar) -

REMUNERAÇÃO..........................................................................................................> -

1/3 de Férias Constitucional -

ITEM DESCRIÇÃO Índice Valo
r

1 1/12 avos 13º salário (salário / 12) 0,083333 -
2 1/12 avos de férias (salário / 12) 0,083333 -
3 1/3 férias (salário / 12 / 3) 0,333333 -
4 RAT ajustado (RAT *FAP ) ( Variável: 0,5 a 6% ) 0,000000 -
5 Fgts sobre 13º salário: ((item I x 8 % )*( 1,40)) 0,112000 -
6 Fgts sobre férias e 1/3 de férias: ((item II + III x 8 % )*( 1,40)) 0,112000 -
7 FGTS 40% sobre valor de depósito conta vinculada no mês 0,032000 -

8 INSS sob 13º salário sobre o vlr. do Inss do empregador no mês + 
INSS do empregado)

0,0289993 -

9 INSS sob férias e 1/3 de férias sobre o vlr. do Inss do empregador no
mês de férias + INSS do empregado)

0,0289993 -

10 INCRA 0,002000 -
11 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,025000 -
12 SEBRAE 0,006000 -
13 SENAC 0,010000 -
14 SENAI 0,000000 -
15 SESC 0,015000 -
16 SESI 0,000000 -

TOTAL -

Quantidade de mão-de-obra Valor total

0 -

Valor de retenção

-
Observações:
1 -Os itens 04 e 09 a 16 serão calculados com base nos valores constantes nos itens 1 a 3.
2 -O valor total encontrado da categoria, será multiplicado pela quantidade de postos de trabalho.
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria Administrativa 
Divisão de Serviços Gerais

ANEXO IX

A U T O R I Z A Ç Ã O

A(o) Sr(a) Gerente
Banco XXXX
Agência XXXX – POSTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Goiânia (Go)

Senhor (a) Gerente,

Autorizo(amos), em caráter irrevogável e irretratável, que esse  BANCO  realize

os  procedimentos  abaixo  descritos,  única  e  exclusivamente  por  ordem do  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA  DE  GOIÁS,  relacionados  as  Conta  Corrente  para  Depósitos  Vinculados  a

Obrigações, porventura abertas por iniciativa da Divisão de Gestão e Controle de Contratos ,

nesta dependência e vinculadas  ao Contrato                                   (número do Contrato) firmado

de acordo com  a publicação no Diário da Justiça  Eletrõnico      do dia       .       .  201    ,

página nº                  .

- Aplicação em caderneta de poupança os recursos disponíveis;

- Resgate de valores aplicados;

- Transferência de recursos Conta Corrente para Depósitos Vinculados a Obrigações;

- Efetuar qualquer outra movimentação financeira na Conta Corrente para Depósitos 

Vinculados a Obrigações; e

- Fornecer informações das movimentações financeiras da Conta Corrente para Depósitos 

Vinculados a Obrigações.

Atenciosamente,

(Contratada)

(local e data)
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ANEXO X – MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de Cooperação Técnica que entre si
celebram o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás  e  a  Caixa  Econômica  Federal  em
atendimento à Resolução nº 169 do CNJ. 

À vista dos autos nº  ________________________,  o  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  com sede na Av.  Assis Chateaubriand, nº 195,
Setor  Oeste,  Goiânia-GO,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  02.292.266/0001-80,
doravante  denominado  TRIBUNAL,  neste  ato  representado  por  seu  Diretor  Geral,
___________________________,  brasileiro,  casado,  residente  em Goiânia-GO  e  a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________,
com sede em Brasília-DF, e com Regional situada na Rua _______________________
– Goiânia-GO,  CEP ____________________,  doravante  denominada  CAIXA,  neste
ato  representada  por  seu  Gerente  Geral,  ________________________,  brasileiro,
casado, portador do RG nº  _________ DGPC/GO e do CPF nº ________________,
residente e domiciliado nesta Capital, tem justo e acordado celebrar o presente Termo
de  Cooperação  Técnica para  a  prestação  dos  serviços  de  abertura  de  contas
destinadas a abrigar os recursos captados relativos aos encargos trabalhistas da Lei n°
8.036,  de  11.05.1990  e  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  bem  como  da
Resolução  n°  169,  de  31.01.2013,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  mediante  as
condições previstas nas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 
I. CLT - Consolidação das Leis do Trabalho;
II. Proponente - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado

com o Tribunal;
III. Rubricas - itens que compõem a planilha de custos e de formação

de preços de contratos firmados pelo Tribunal;
IV. Conta-Corrente Vinculada - bloqueada para movimentação – conta-

corrente aberta em nome dos Proponentes de cada Contrato firmado, a ser utilizada
exclusivamente para crédito das rubricas retidas.

V.  Usuário(s)  -  servidor(es)  do  Tribunal  ou  do  Conselho,  e  por  ele
formalmente indicado(s),  com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos
aplicativos instalados nos sistemas de Auto Atendimento da CAIXA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
O  presente  instrumento  tem  por  objetivo  regulamentar  o

estabelecimento,  pela  CAIXA,  dos  critérios  para  abertura  de  contas-correntes
específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha
de custos e formação de preços dos contratos firmados pelo TRIBUNAL, bem como
disponibilizar acesso do TRIBUNAL aos saldos e extratos e transferência de recursos
das contas abertas e ordenar movimentações. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PROCEDIMENTOS 
I  -  Para cada Contrato será aberta uma conta-corrente vinculada em

nome do Proponente do Contrato; 
II - A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos

dos recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços
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ANEXO X – MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

dos contratos firmados pelo TRIBUNAL, pagos aos Proponentes dos Contratos e será
denominada Conta-Corrente Vinculada - bloqueada para movimentação; 

III  -  A  movimentação  dos  recursos  na  Conta-Corrente  Vinculada  -
bloqueada  para  movimentação  -  será  providenciada  exclusivamente  à  ordem  do
TRIBUNAL.

CLÁUSULA QUARTA – DO FLUXO OPERACIONAL
A abertura, captação e movimentação dos recursos se darão conforme

o fluxo operacional a seguir: 
I - TRIBUNAL firma o Contrato com os Proponentes; 
II - TRIBUNAL envia à CAIXA arquivo em meio magnético, em leiaute

específico previamente acordado entre o TRIBUNAL e a CAIXA para abertura de Conta
- Corrente Vinculada - bloqueada para movimentação - em nome do Proponente que
tiver Contrato firmado; 

III  - CAIXA recebe arquivo transmitido pelo TRIBUNAL e abre Conta-
Corrente Vinculada - bloqueada para movimentação -, em nome do Proponente para
todos os registros dos arquivos válidos, nas agências da CAIXA no território nacional; 

IV - CAIXA envia ao TRIBUNAL arquivo retorno em leiaute específico
previamente  acordado  entre  os  Participes,  contendo  o  número  da  Conta-Corrente
Vinculada -  bloqueada para movimentação -  aberta  em nome do Proponente,  bem
como as eventuais rejeições, indicando seus motivos; 

V - TRIBUNAL, excepcionalmente e quando não for possível a abertura
da conta-corrente por meio dos sistemas da CAIXA, envia Ofício, na forma do Anexo I
do presente instrumento, à agência da CAIXA, solicitando a abertura manual da Conta-
Corrente Vinculada - bloqueada para movimentação; 

VI - CAIXA informa ao TRIBUNAL, na forma do Anexo II do presente
instrumento, o número da Conta-Corrente Vinculada - bloqueada para movimentação; 

VII-  TRIBUNAL credita  mensalmente  recursos,  a  título  de  provisão,
retidos  da  planilha  de  custos  e  de  formação  de  preços  do  contrato  firmado  pelo
TRIBUNAL, na Conta-Corrente Vinculada - bloqueada para movimentação - aberta e
mantida  exclusivamente  nas  agências  da  CAIXA,  mediante  emissão  de  Ordem
Bancária, na forma estabelecida pelo TRIBUNAL ao BANCO; 

VIII  - TRIBUNAL solicita à CAIXA informações sobre saldo/extrato da
Conta - Corrente Vinculada - bloqueada para movimentação, na forma do Anexo III
deste instrumento; 

IX  -  Em  caso  de  indisponibilidade  do  aplicativo  CAIXA  (Internet
Banking), o TRIBUNAL solicita à CAIXA a movimentação dos recursos, na forma do
Anexo IV do presente Instrumento; 

X - Em caso de indisponibilidade do aplicativo CAIXA (Internet Banking),
a CAIXA acata solicitação de fornecer os saldos/extratos e/ou movimentação financeira
na  Conta-corrente  Vinculada  -  bloqueada  para  movimentação  -  efetuada  pelo
TRIBUNAL, confirmando por meio de ofício, nos moldes indicados no Anexo IV deste
Instrumento; 

XI -  CAIXA disponibilizará ao TRIBUNAL aplicativo, via  internet,  para
consulta  de  saldos  e  extratos,  bem como  transferências  de  recursos  das  Contas-
correntes Vinculadas - bloqueadas para movimentação; 

XII-  O  acesso  às  Contas-correntes  Vinculadas  –  bloqueadas  para
movimentação - pelo TRIBUNAL, fica condicionado à expressa autorização, em caráter
irrevogável e irretratável, formalizada pelos Proponentes, titulares das contas, quando
do processo de entrega da documentação junto à agência da CAIXA;

XIII  -  Os  recursos  depositados  nas  Contas-correntes  Vinculadas  -
bloqueadas para movimentação, serão aplicados em uma das seguintes modalidades: 
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ANEXO X – MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

a)  Poupança,  de  acordo com as regras  estabelecidas pelo  Governo
Federal e tributada conforme legislação vigente; ou 

b) CDB - Certificado de Depósito Bancário, que é um título de renda fixa
com data de pagamento preestabelecida, acrescido de rendimentos pré-fixados; ou 

c) Fundo de investimento, conforme regras da aplicação selecionada
pelo TRIBUNAL/proponentes; 

XIV  -  Os  recursos  depositados  nas  Contas-correntes  Vinculadas  -
bloqueadas para movimentação – serão aplicados de acordo com as modalidades do
item anterior,  pelos  usuários  responsáveis  pela  gestão  dos  contratos  definido  pelo
TRIBUNAL na Clausula Quinta deste Termo - em conjunto de 2 (dois) titulares - e de
acordo com as regras estabelecidas pelo Governo Federal, com remuneração mensal,
ou outro índice, sempre escolhido o de maior rentabilidade; 

XV  -  A efetiva  aplicação  dos  recursos  em  CDB  ou  no  Fundo  de
Investimento selecionado está condicionada à solicitação formal do TRIBUNAL ou dos
proponentes, conforme definição do TRIBUNAL. 

CLÁUSULA  QUINTA  –  DAS  COMPETÊNCIAS  E
RESPONSABILIDADES 

I - Ao TRIBUNAL compete: 
a)  Definir  o(s)  cargo(s)/função(ões)  do(s)  Usuário(s)  responsável(eis)

pela  gestão  dos  contratos  firmados,  com  autoridade  para  solicitar  informações  e
ordenar movimentações da Conta Corrente - vinculada ao contrato; 

b) Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento da CAIXA, onde está
estabelecido  o  vínculo  jurídico  com  ela,  para  amparar  a  utilização  de  qualquer
aplicativo; 

c)  Designar,  por  meio  de  ofício,  conforme  Anexo  VI  do  presente
Instrumento,  até  no  máximo 4 (quatro)  servidores  para  os  quais  a  CAIXA atribuirá
poderes  de  administradores  nos  aplicativos  dos  sistemas  de  Auto  Atendimento  da
CAIXA que,  além de poderem efetuar consultas aos saldos e extratos das Contas-
Correntes Vinculadas - bloqueadas para movimentação -, terão a faculdade de criar
quantas chaves de usuários forem necessárias, com poderes para movimentação – em
conjunto de 2 (dois) titulares - e de consulta a saldos e impressão de extratos das
Contas-correntes Vinculadas - bloqueadas para movimentação;

d) Remeter à CAIXA arquivos em leiaute específico, acordado entre os
Partícipes, solicitando a abertura das Contas-correntes Vinculadas - bloqueadas para
movimentação;

e) Remeter ofícios à Agência da CAIXA, solicitando, excepcionalmente,
a  abertura,  em  casos  de  Contas-correntes  Vinculadas  -  bloqueadas  para
movimentação -, em nome dos Proponentes; 

f) Em caso de indisponibilidade do internet Banking , remeter ofícios à
Agência  da  CAIXA,  solicitando  a  movimentação  de  recursos  das  Contas-correntes
Vinculadas - bloqueadas para movimentação; 

g)  Comunicar  aos  Proponentes,  a  abertura  das  Contas-correntes
Vinculadas - bloqueadas para movimentação -, orientando-os a comparecer à Agência
da CAIXA, para providenciar a regularização, entrega de documentos e assinatura da
autorização,  em caráter  irrevogável  e  irretratável,  para  que o  TRIBUNAL possa ter
acesso  aos  saldos  e  extratos  da  conta-corrente  vinculada,  bem  como  solicitar
movimentações financeiras; 

h)  Prover  os  ajustes  técnicos  de  tecnologia  da  informação  para
possibilitar o acesso aos sistemas de Auto Atendimento, por intermédio do qual será
viabilizado  o  acesso  aos  saldos  e  extratos  das  Contas-correntes  Vinculadas  -
bloqueadas para movimentação; 
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ANEXO X – MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

i)  Adequar-se  a  eventuais  alterações  nos  serviços  oferecidos  pela
CAIXA;

j)  Instruir  os  usuários  sobre  forma  de  acesso  às  transações  dos
sistemas de Auto Atendimento da CAIXA; 

k)  Manter  rígido  controle  de  segurança  das  senhas  de  acesso  aos
sistemas de Auto Atendimento da CAIXA; 

l)  Assumir  como  de  sua  inteira  responsabilidade  os  prejuízos  que
decorrerem do mau uso ou da quebra de sigilo das senhas dos servidores devidamente
cadastrados  nos  sistemas  de  Auto  Atendimento,  conforme  alínea  “c”.  deste  inciso,
cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de
conhecimento de terceiros não autorizados;

m)  Responsabilizar-se  por  prejuízos  decorrentes  de  transações  não
concluídas em razão de falha de seu equipamento e/ou erros de processamento em
razão da inexistência de informação ou de fornecimento incompleto de informações;

n)  Comunicar  tempestivamente  à  CAIXA  qualquer  anormalidade
detectada que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão aos sistemas
de Auto Atendimento, em especial, no que concerne à segurança das informações; 

o) Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da CAIXA possam vistoriar o
hardware e software utilizados para conexão aos sistemas de Auto Atendimento; 

p)  Não  divulgar  quaisquer  informações  contidas  nas  transações
efetuadas nos sistemas de Auto Atendimento colocados à sua disposição, de modo a
manter o sigilo bancário, a privacidade em face de servidores, prestadores de serviço e
outras pessoas integrantes do TRIBUNAL, que não sejam usuários, e as normas de
segurança da informação da CAIXA.

II - À CAIXA compete: 
a) Disponibilizar os sistemas de Auto Atendimento (Internet Banking) ao

TRIBUNAL; 
b) Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso,

para utilização na primeira conexão aos sistemas de Auto Atendimento, oportunidade
na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas, pelos respectivos detentores
das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário; 

c) Informar ao TRIBUNAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos
pela CAIXA, por intermédio dos sistemas de Auto Atendimento; 

d) Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do
serviço objeto deste Instrumento; 

e) Processar os arquivos remetidos pelo TRIBUNAL destinados a abrir
Contas-correntes Vinculadas - bloqueadas para movimentação; 

f) Gerar e encaminhar, via sistema de Auto Atendimento, os arquivos
retorno do resultado das aberturas das Contas-correntes Vinculadas - bloqueadas para
movimentação; 

g)  Orientar  sua  rede  de  agências  quanto  aos  procedimentos
operacionais específicos objeto deste instrumento; 

h) Informar ao TRIBUNAL os procedimentos adotados, em atenção aos
ofícios recebidos. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
O presente Termo de Cooperação terá vigência de 5 (cinco) anos, a

contar da data de sua assinatura, nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
A publicação de extrato do presente instrumento no Diário da Justiça

Eletrônico  será  providenciada,  pelo  TRIBUNAL,  até  o  5º  (quinto)  dia  útil  do  mês
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ANEXO X – MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

subsequente à data de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir
daquela data. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 
Sempre  que  necessário,  as  cláusulas  deste  Termo  de  Cooperação

Técnica, à exceção da que trata do objetivo, poderão ser aditadas, modificados ou
suprimidas, mediante Termo Aditivo, celebrado entre os Partícipes,  passando esses
termos a fazer parte integrante deste Instrumento como um todo, único e indivisível. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
Este  Termo  de  Cooperação  Técnica  poderá  ser  denunciado  por

qualquer dos Partícipes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou
condições nele  pactuadas,  bem assim pela  superveniência  de  norma legal  ou  fato
administrativo  que  o  torne  formal  ou  materialmente  inexequível  ou,  ainda,  por  ato
unilateral,  mediante  comunicação  previa  da  parte  que  dele  se  desinteressar,  com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas
obrigações anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR 
A gestão do presente  instrumento,  pelo  TRIBUNAL,  fica  a  cargo do

Diretor Administrativo, com auxílio do Diretor Financeiro. A CAIXA designará seu gestor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS 
O presente Termo de Cooperação Técnica não aplica desembolso, a

qualquer  título,  presente  ou  futuro,  sendo  vedada  a  transferência  de  recursos
financeiros entre os partícipes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS COMUNICAÇÕES 
Todos os avisos, comunicações e notificações inerentes a este Termo

serão feitos por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DOS  CASOS  OMISSOS  e  DO
FORO 

Os  casos  omissos  e/ou  situações  contraditórias  deste  Termo  de
Cooperação Técnica deverão ser resolvidos mediante conciliação entre os Partícipes,
com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo para resposta, e
todos  aqueles  que  não  forem resolvidos  desta  forma,  serão  dirimidos  pela  Justiça
Federal da Subsecção do Estado de Goiás. 

Assim,  justos  e  combinados,  os  partícipes  assinam  o  presente
instrumento  em 02  (duas)  vias  de  igual  teor,  com as  testemunhas  abaixo,  a  tudo
presentes. 

Goiânia,     de              de 2020. 

Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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ANEXO X – MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal 
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ANEXO XI - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR) 

SOMATÓRIO PONDERADO DE OCORRÊNCIAS

APRESENTADAS DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MÊS

TABELA DESCRITIVA N.º 1

Item Descrição

Finalidade
Garantir  que  os  serviços  sejam  realizados  conforme  a
frequência especificada no Termo de Referência.

Meta a cumprir
Prestação de 100% dos serviços dentro das especificações
do Termo de Referência

Instrumento de medição Planilha de controle de ocorrências

Forma de acompanhamento
Verificar  as  datas  das  ocorrências  dentro  do  intervalo
mensal efetuando o devido registro para apuração total ao
final de cada período avaliado.

Periodicidade Mensal

Mecanismo de cálculo
Somatório  da  pontuação  obtida  em  cada  ocorrência
apontada  dentro  do período  definido,  conforme tabela  de
pontuação acumulada (abaixo).

Início de Vigência Data de início da execução dos serviços.

Faixas de glosa no pagamento

- Até 2 pontos: Não haverá glosa.
- De 2,1 à 4 pontos: glosa de 3% sobre o valor da NF.
- De 4,1 a 6 pontos: glosa de 5% sobre o valor da NF.
- Acima de 6 pontos: glosa de 10% sobre o valor da NF.

TABELA DESCRITIVA N.º 2

Tabela de Ocorrência e Aferição dos Serviços no Período

Ocorrência Aferição Pontuação
Nº de

Ocorrências
no Período

Pontuação
Total

Recusa  em  executar
serviço determinado pela

Os  registros  das  ocorrências
serão individuais, ou seja, a cada
fato verificado corresponderá uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o

0,1
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fiscalização,  sem  motivo
justificado  ou
determinação formal.

registro de várias ocorrências na
mesma data.  A empresa  deverá
substituir o empregado em até 48
horas.

Não  cumprimento  das
obrigações  trabalhistas
no  prazo  legal  (salário,
décimo  terceiro,  férias,
vale-transporte  e  vale-
alimentação)

Os  registros  das  ocorrências
serão individuais, ou seja, a cada
fato verificado corresponderá uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro de várias ocorrências na
mesma data.

0,3

Não entrega de 02 (dois)
uniformes  para  cada
funcionário,
semestralmente;

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,1

Permissão  da  presença
de  empregado  sem
uniforme,  com  uniforme
mal  apresentado  e/ou
sem crachá, 

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,2

Permissão  de  trabalho
sem  o  uso  do  E.P.I.,
quando obrigatório

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data.

0,2

Falta  de  equipamento
para  limpeza  e/ou
equipamento  para
execução  do  serviço  de
jardinagem,  conforme
especificado em contrato

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma  data.  A  empresa  deverá
providenciar  o  equipamento
faltante em até 48 horas.

0,2

Falta  de  manutenção  de
limpeza  nas  unidades
sanitárias  conforme
solicitado  pelo
Contratante

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

0,2

Utilização  de  materiais
diferentes  dos  que  foram
estipulados em contrato

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

0,1

Não reposição de material
de  higiene  nos  locais
devidos  quando
desabastecidos (sabonete
líquido,  papel  higiênico  e
papel toalha)

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma  data.  A  empresa  deverá
repor materiais de higiene em até
24 horas.

0,2

Os registros das ocorrências serão
0,1
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Não
reposição/substituição  de
equipamento  ou  utensílio
com avaria(s)

individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma  data.  A  empresa  deverá
repor  o  equipamento  ou  utensílio
danificado em até 48 horas.

Permitir  a  diluição  em
água do sabonete líquido
oferecido  nos
dispensadores de forma a
dissimular a reposição do
material  e  prejudicar  a
função  para  o  qual  o
sabonete  líquido  é
utilizado 

 

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

0,1

Lixo  sem  recolher  nas
dependências  sanitárias,
na  periodicidade
determinada

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

0,2

Lixo  sem  recolher  nas
salas  internas  na,
periodicidade determinada

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

0,1

Móveis  com presença  de
poeira,  manchas  ou
outras  sujidades  na
superfície

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

0,1

Pisos  com  poeira
acumulada,  mancha,
mofo,  detritos  ou  outras
sujidades

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

0,1

Vidros  com  sujidade
facilmente visível  ou com
presença  de  sujidades
sólidas  e  manchas
generalizadas

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

0,1

Áreas  externas  com
sujidade  facilmente
visível,  com  grande
quantidades  de  folhas  e
detritos  ou  com  grama
não aparada e jardim sem
os cuidados determinados

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o
registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

0,1

Caixa  d’água  sem  a
devida  limpeza  e
higienização  nas

Os registros das ocorrências serão
individuais,  ou  seja,  a  cada  fato
verificado  corresponderá  uma
ocorrência,  podendo  ocorrer  o

0,2
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condições e periodicidade
determinadas  no  Termo
de Referência

registro  de  várias  ocorrências  na
mesma data. 

TOTAL -
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Divisão de Serviços Gerais - Diretoria Administrativa
Av. Assis Chateaubriand nº. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012

Fone: (62) 3216 2278 E-mail: servicosgerais@tjgo.jus.br

ANEXO XII - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ISS 0% Transporte em: -

Processo n: Licitação Nº
A Município/UF Município C/ ISS - %

B

C Nº de meses de execução contratual

ANEXO XII-A - Mão-de-obra

MÓDULO DE MÃO -DE-OBRA, VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados Complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1 Tipo de Serviço/Categoria -

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ -

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da remuneração % Valor (R$)

A Salário Base R$ -

B Adicional de periculosidade (art. 189 a 192 da CLT) 0% R$ -

C Adicional de insalubridade (art. 189 a 192 da CLT) 0% R$ -

D Adicional noturno 0% R$ -

E Hora noturna adicional 0% R$ -

F Adicional de hora extra 0% R$ -

G Intervalo Intrajornada 0% R$ -

H Outros (especificar) 0% R$ -

Total da remuneração R$ -

Módulo 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Quant Valor Valor (R$)

A Transporte (Empregado 6% )* R$ - R$ -

B Auxílio alimentação (CCT) R$ - R$ -

C Plano de Saúde (Facultativo consta CCT) R$ -

D Auxílio creche (não consta CCT) R$ -

E Seguro de vida, invalidez e funeral (CCT) R$ -

F Prêmio Assiduidade (CCT) R$ -

Total de benefícios mensais e diários R$ -

Módulo 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos diversos Mensal Valor (R$)

A Uniformes (Uniforme - crachá) R$ -

B Materiais R$ -

C Equipamentos R$ -

D Outros (Cursos/Reciclagem e Treinamento) R$ -

Total de insumos diversos R$ -

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
Para validar este documento informe o código 325645219721 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:servicosgerais@tjgo.jus.br


Módulo 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1 Encargos previdenciários e FGTS: % Valor (R$)

A INSS 20,00% R$ -

B SESI ou SESC 1,50% R$ -

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ -

D INCRA 0,20% R$ -

E Salário Educação 2,50% R$ -

F FGTS 8,00% R$ -

G
Seguro acidente do trabalho (o percentual deverá ser extraído do site da previdência
social, de acordo com o risco de acidente na atividade desenvolvida)

X%

R$ -

H SEBRAE 0,60% R$ -

TOTAL 33,80% R$ -

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias:

4.2 13º Salário e Adicional de Férias: % Valor (R$)

A 13º Salário (1/12) 8,33% R$ -

B Adicional de Férias (1/3/12) 2,78% R$ -

Subtotal 11,11% R$ -

C Incidência do Subm. 4.1 sobre 13º Salário e Adic. de Férias 3,76% R$ -

TOTAL 14,87% R$ -

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$)

A Afastamento Maternidade 0,19% R$ -

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,06% R$ -

TOTAL 0,25% R$ -

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado 0,42% R$ -

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% R$ -

C Multa do FGTS referente ao aviso prévio indenizado 0,20% R$ -

D Aviso prévio trabalhado 1,94% R$ -

E Incidência do Submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,66% R$ -

F Multa do FGTS referente ao aviso prévio trabalhado 4,00% R$ -

TOTAL 7,25% R$ -

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$)

A Férias 8,33% R$ -

B Ausência por doença 1,39% R$ -

C Licença paternidade: (5 dias 1,5% p ano - IBGE) 0,02% R$ -

D Ausências legais 0,56% R$ -

E Ausência por Acidente de trabalho 0,28% R$ -

F Outros (Outras ausências previstas em CCT, ACT, sent. Etc.) 0,00% R$ -

Subtotal 10,58% R$ -

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 3,58% R$ -

TOTAL 14,16% R$ -
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 
Divisão de Serviços Gerais - Diretoria Administrativa
Av. Assis Chateaubriand nº. 195, St. Oeste, CEP: 74130-012

Fone: (62) 3216 2278 E-mail: servicosgerais@tjgo.jus.br

Quadro - RESUMO - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$)

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 33,80% R$ -

4.2 13º salário + adicional de férias 14,87% R$ -

4.3 Afastamento maternidade 0,25% R$ -

4.4 Custo de rescisão 7,25% R$ -

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 14,16% R$ -

4.6 Outros (encargos sociais e trab. não previstos ant.) R$ -

TOTAL 70,33% R$ -

Módulo 5: RESUMO - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos/Despesas Administrativas 6,00% R$ -

B Tributos 9,25% R$ -

B1. PIS 1,65% R$ -

B2. COFINS 7,60% R$ -

B3. ISS * Município
:

Município C/ ISS - % 0,00% R$ -

C Lucro 6,79% R$ -

TOTAL 22,04% -

ANEXO XII - B - Quadro-RESUMO do Custo por
empregado

Mão-de-obra vinc à execução contratual (Vr. p empregado) % Valor (R$)

A Módulo 1 - Coomposição da remuneração R$ -

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários R$ -

C
Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)

R$ -

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$ -

Subtotal (A+B+C+D) R$ -

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro R$ -

Valor total por empregado (*) R$ -

* A alíquota de ISS deverá ser especificada por comarca, bem como o valor do vale transporte.
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ESTIMATIVA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS

MATERIAIS

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1 Unidade

2 ÁLCOOL 70% (1L) Unidade
3 Álcool em gel 70% (5L), marca Asseptgel ou similar Galão

4 Unidade

5 Galão

6 CERA CONCENTRADA (5 litros), alto brilho Galão

7 Galão

8 Unidade

9 Galão

10 Unidade

11 Unidade

12 Unidade

13 Galão

14 Galão

15 Unidade

16 Galão

1. A licitante deverá apresentar lista de todos os materiais de consumo, utensílios e equipamentos 
pertinentes à prestação de serviços, contendo preço unitário  e  total, bem como o  quantitativo  estimados ,  
compondo  o  valor  do  lance  para  a  execução  dos  serviços  apresentados,  para  avaliação  da 
exequibilidade dos valores constantes da proposta comercial.

2. Os quadros abaixo representam a relação dos materiais de consumo, de utensílios e equipamentos para 
a execução dos serviços de limpeza, asseio e conservação das áreas definidas no Termo de Referência:

Unidade 
de 

Medida

Quantidade 
Mensal

Quantidade 
Anual

ÁGUA SANITÁRIA. Solução aquosa a base de 
hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo entre 2,0% 
e 5,5% p.p., (1L)

AROMATIZANTE DE AMBIENTE marca BOM AR ou 
similar (Aromas: Flores de Jasmim, Flores do Campo, 
Lavanda, talco, entre outros) (400ml)

Base seladora a acrílica concentrada incolor, MetalCryl 
ou similar (5L)

DESINFETANTE concentrado, bactericida e 
biodegradável c/5 litros – com diluição de 1;50 - com 
registro no Mistério da Saúde (aromas de lavanda, 
Eucalipto Citrus, Floral, Limão, marine, entre outros), 
marca Renko ou similar

DETERGENTE neutro – 500ml – marca Ypê, limpol ou 
similar

DETERGENTE concentrado, bactericida e 
biodegradável c/5 litros – com diluição de 1;50, 
(aromas de lavanda, Eucalipto Citrus, Floral, Limão, 
marine, entre outros), marca Renko ou similar

ESPONJA DUPLA FACE, (espuma, fibra sintética, 
retangular, anatômica, média, uma face macia e outra 
áspera) marca Scoth-brite ou similar

FIBRA LT limpa tudo (com dimensão aproximada de 
10cm x 26cm), marca 3M ou similar

FLANELA branca de 1ª qualidade, 100% algodão, de 
30×40 cm, para limpeza com acabamento de overlock

IMPERMEABILIZANTE para todos os tipos de piso - 
TWISTER ou similar (5L)

LIMPA PEDRAS (5L) (Detergente Ácido para remover 
sujeiras inorgânicas, encardidos de terra, excesso de 
rejuntes e calcificações) – Marca Pedrex ou similar

LIMPADOR DE INOX marca Scoth-brite ou similar (de 
no mínimo 300ml)

LIMPADOR de tecidos e fibras como Carpetes / 
Tapetes / Estofados / CadeirasANTIÁCARO (5L), (para 
limpeza e remoção de manchas), marca Spartan ou 
similar
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17 LIMPADOR MULTIUSO marca Veja ou similar (500 ml) Unidade

18 Unidade

19 LUSTRA MÓVEIS (200ml), marca Poliflor ou similar Unidade

20 Unidade

21 Unidade

22 Unidade

23 ÓLEO DE PEROBA (100ml), marca Peroba ou similar Unidade

24 PALHA DE AÇO N° 00 PCT COM 8 UNIDADES pacote

25 Unidade

26 Fardo

27 Caixa

28 Pacote

29 Unidade

30 Unidade

31 Galão

32 Unidade

33 Galão

34 SACO PLASTICO 100L  Diversas Cores Cento
35 SACO PLASTICO 20L   Diversas Cores Cento
36 SACO PLASTICO 40L   Diversas Cores Cento

37 Unidade

38 Soda Cáustica - 1kg Unidade

39 Unidade

40 VINAGRE DE ÁLCOOL, 750 ml Unidade

LIMPADOR PARA SANITÁRIOS (500ml), marca Bico 
de Pato ou similar

LUVAS G - látex com forro de flocos de algodão e 
frisos antiderrapante

LUVAS GG - látex com forro de flocos de algodão e 
frisos antiderrapante

LUVAS M- látex com forro de flocos de algodão e frisos 
antiderrapante

Pano de Chão, tipo Saco (Duplo), alvejado PP 18 
Branco, 100% algodão (43 x 70 cm)

PAPEL HIGIÊNICO branco (papel alta alvura), 30 m 
cada rolo, FOLHA DUPLA (papel alta alvura), celulose 
virgem, 100% natural, (não reciclado). Contendo 4 pct. 
com 16 unidades cada fardo, marca Neve ou similar

PAPEL HIGIÊNICO branco (papel alta alvura), FOLHA 
DUPLA, celulose virgem, 100% natural, (não reciclado), 
de 1ª qualidade. Caixa com 8 rolos de 10x300m Marca 
Clara ou similar.

Papel toalha interfolhas – com duas dobras, cor branca 
(papel alta alvura), macia, celulose virgem, 100% 
natural, tamanho 23cm x 27cm – pacote com 1000 
folhas (não reciclado). Marca AWEFLOR ou similar

PASTA CRISTAL ROSA multiuso (500 g), marca cristal 
ou similar.

PEDRA SANITÁRIA para vaso, com bicarbonato de 
sódio, (aromas de lavanda, Eucalipto Citrus, Floral, 
Limão, marine, entre outros) (25g), marca Harpic ou 
similar

REMOVEDOR de impermeabilizantes, ceras velhas e 
sujeiras, de rápida ação. Linha profissional. Não 
contém amoníaco. Produto alcalino. Marca Mágico ou 
similar. (5 L)

SABÃO em barra glicerinado (200g) - pacote com 5 
unidades cada, marca Ypê ou similar.

SABONETE LÍQUIDO, de odor agradável, com PH 
neutro concentrado, (5L), marca Mágico ou similar.

SAPONACEO LIQUIDO (300 ml), marca Raduim ou 
similar.

TELA ODORIZADORA PARA MICTÓRIO, Plástico 
PVC, com sistema de furos com anti respingo (aromas 
de lavanda, tutti-frutti, entre outros)
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EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA

ITEM IMAGEM ILUSTRATIVA DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1 Unidade

2 Unidade

4 Unidade

8 Unidade

9 Escada de alumínio de 10 degraus Unidade

10 Escada de alumínio de 20 degraus Unidade

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  CONTRATADOS EM ESTOQUE MÍNIMO A SER MANTIDO 
DURANTE O CONTRATO

Unidade de
Medida

LAVADORA E SECADORA DE PISO A 
BATERIA com dimensão máxima 62 mm, 
marca KARCHER ou similar

Aspirador de água e pó, marca Electrolux 
ou similar

Carrinho coletor em plástico com duas 
rodas para coleta de lixo, capacidade de 
240 L, na cor marrom.

Enceradeira Industrial 510. Marca 
Bandeirante ou similar
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12 Unidade

13 Unidade

14 Unidade

UTENSÍLIOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA

ITEM IMAGEM ILUSTRATIVA DESCRIÇÃO

1 Unidade

2 Unidade

3 Unidade

4 Unidade

Pulverizador costal, manual de alavanca, 
amarelo, capacidade 10 litros, marca 
Guarany ou similar

Lavadora de alta pressão - marca Vulcan 
ou similar

Soprador de Folhas a Gasolina 28CC, 
marca HUSQVARNA ou similar

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE 
ANUAL

Balde 8 Litros (balde plástico reforçado 
preto, estilo obra, sem tampa com alça e 
bordas reforçadas)

Pá de Lixo (25 x 26 x 8,5 cm) com cabo 
longo que facilita o manuseio com 
Borracha flexível e aderente que facilita o 
recolhimento de pequenos resíduos

Rodo de madeira, com borracha dupla, 
com cabo, de 40cm

Rodo de madeira com borracha dupla 
com cabo, de 60cm
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5 Unidade

6 Vassoura Nylon/ Madeira 40 Cm C/ Cabo Unidade

7 Unidade

8 Unidade

9 Vassoura de pelo sintético - 60 cm

10 Unidade

11 Unidade

12 Dispenser para papel rolão de 300 metros Unidade

13 Dispenser para papel toalha Unidade

Rodo de madeira com borracha dupla 
com cabo, de 100cm

Vassoura Micro-fibra Flexível (estilo MOP, 
limpeza a seco), 60 cm

Vassoura com Cerdas naturais em 
piaçava 40 cm, Cabo de madeira

Vassoura Limpa Teto Com Cabo 
Plastificado 1,6m

Escova de Nylon para Vaso Sanitário 
Redonda com Estojo
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14 Unidade

15 Unidade

16 Unidade

17 Unidade

18 Unidade

19 unidade

20 Extensão elétrica completa 100 metros cabo pp – 2x2,5mm – com 3 tomadas de polos mais terraUnidade

21 Unidade

22 Unidade

Dispenser Para Sabonete Líquido ou 
Alcool em Gel, Premisse Velox Branco ou 
similar

Mangueira resistente a alta pressão 100 
metros

Mangueira resistente a alta pressão 200 
metros

Cavalete de sinalização de piso molhado 
em pvc (indicação de Banheiro 
Interditado) cor amarela

Cavalete de sinalização de piso molhado 
em pvc (indicação de piso molhado) cor 
amarela

Kit limpa vidro com 5 peças (Rodo com 
lâmina de borracha, Rodo com microfibra, 
cabo extensor em alumínio e refil de lã 
microfibra)

Extensão elétrica completa 50 metros 
cabo pp – 2x2,5mm – com 3 tomadas de 
polos mais terra

Desentupidor de pia para desentupimento 
de baixa complexidade, altura 14 cm, 
largura 11 cm
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23 Unidade

24 Escova de nylon oval multiuso para uso manualUnidade

ITEM IMAGEM ILUSTRATIVA DESCRIÇÃO

1 Unidade

2 Kit Jardinagem com 3 peças Unidade

3 Tesoura Curva para poda Unidade

4 Tesoura para poda de cerca viva/grama Unidade

5 Rastelo (Ancinho)de 12 dentes com cabo de 120cmUnidade

Desentupidor de vaso sanitário para 
desentupimento de baixa complexidade, 
grande, Dimensões: 53 cm X 14,5 cm X 
14,5 cm

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM - POSTOS DE 
JARDINEIRO - LOTES 1 E 2

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE 
ANUAL

Roçadeira Lateral à Gasolina, marca 
GARTHEN ou similar
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6 Enxada Unidade

7 Unidade

8 Unidade

9 Unidade

Mangueira resistente a alta pressão 100 
metros

Mangueira resistente a alta pressão 200 
metros

Soprador de Folhas a Gasolina 28CC, 
marca HUSQVARNA ou similar

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
Para validar este documento informe o código 325645219721 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
 

GO000156/2019  
DATA DE REGISTRO NO MTE:  

 
29/03/2019  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:  
 

MR016179/2019  
NÚMERO DO PROCESSO:  

 
46208.002539/2019-96 

DATA DO PROTOCOLO:  
 

28/03/2019  
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO CONSERV LIMP PUB E AMBIENT COL LIXO 
SIM EST GOIAS, CNPJ n. 02.851.939/0001-95, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RILDO 
RIBEIRO DE MIRANDA; 
  
E  
 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZACAO DE 
MAO-DE-OBRA DO ESTADO DE GOIAS - SEAC-GO, CNPJ n. 02.552.768/0001-01, neste ato representado(a) 
por seu Presidente, Sr(a). EDGAR SEGATO 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 março de 2019 a 
28 de fevereiro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de março.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) de todos os empregados das 
empresas de Asseio e Conservação e de Outros Serviços Terceirizados, exceto os empregados em 
empresas prestadoras de serviços de limpeza pública/urbana, com abrangência territorial em GO.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO  
 
 

 

Em 1º de março de 2019, todas empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, terão os seguintes 
dispêndios: 

 

Parágrafo Primeiro. Dispêndio de 4,8290% (quatro vírgula oito mil duzentos e noventa por cento) sobre o piso 
salarial vigente em 1º de março de 2018, representado por 4,1257% (quatro vírgula mil duzentos e cinquenta e 
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sete por cento) de reajuste dos salários normativos, 0,6051% (zero vírgula, seis mil e cinquenta e um por cento) a 
título de reajuste do auxílio alimentação e 0,0982% (zero vírgula, zero novecentos e oitenta e dois por cento) de 
reajuste de benefício amparo familiar. 

 

Parágrafo Segundo. O auxílio alimentação de que trata o caput desta cláusula, teve um aumento de R$ 6,16 (seis 
reais e dezesseis centavos) mensal, passando de R$ 301,84 (trezentos e um reais e oitenta e quatro centavos)  para 
o limite de R$ 308,00 (trezentos e oito reais) por mês, e de R$ R$ 13,72 (treze reais e setenta e dois centavos) 
para R$ 14,00 (quatorze reais) por dia trabalhado cuja a jornada seja acima de 06h (seis horas). 

 

 I – Piso da Categoria: R$ 1.060,00 

 

  

ITEM FUNÇÕES PISO 
01/03/2018 

REAJUSTE PARA 2019 

% Aumento Piso 
01/03/2019 

1 Ajudante/Amarrador R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

2 Ajudante de Cozinheiro R$       1.272,50 4,1257% R$ 52,50 R$      1.325,00 

3 Artífice de Limpeza Ambiental R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

4 Artífice de Limpeza de Ar Condicionado R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

5 Ascensorista R$       1.145,18 4,1257% R$ 47,25 R$      1.192,43 

6 Auxiliar de Jardinagem e equivalentes R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

7 Auxiliar de Lavanderia R$       1.272,50 4,1257% R$ 52,50 R$      1.325,00 

8 Auxiliar de Limpeza R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

9 Auxiliar de Manutenção Predial R$       2.052,95 4,1257% R$ 84,70 R$      2.137,65 

10 Auxiliar de Serviços Gerais R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

11 Auxiliar metrológico (CBO 3523-05) R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

12 Banheirista R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

13 Camareira R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

14 Carregador/Chapa R$       1.527,00 4,1257% R$ 63,00 R$      1.590,00 

15 Comim R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

16 Contínuo R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

17 Controlador de Estacionamento R$       1.145,18 4,1257% R$ 47,25 R$      1.192,43 

18 Copeiro R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

19 Cozinheiro R$       1.730,60 4,1257% R$ 71,40 R$      1.802,00 

20 Cozinheiro-Auxiliar  R$       1.272,50 4,1257% R$ 52,50 R$      1.325,00 

21 Dedetizador R$       1.170,70 4,1257% R$ 48,30 R$      1.219,00 

22 Desratizador e equivalentes R$       1.170,70 4,1257% R$ 48,30 R$      1.219,00 
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23 Digitador R$       1.357,30 4,1257% R$ 56,00 R$      1.413,30 

24 Eletricista R$       2.052,95 4,1257% R$ 84,70 R$      2.137,65 

25 Empilhador R$       1.527,00 4,1257% R$ 63,00 R$      1.590,00 

26 Encanador R$       2.052,95 4,1257% R$ 84,70 R$      2.137,65 

27 Encarregado/Chefe de Turma e equivalentes até 50 
funcionários  R$       1.323,38 4,1257% R$ 54,60 R$      1.377,98 

28 Encarregado de Equipe superior a 50 empregados R$       2.086,86 4,1257% R$ 86,10 R$      2.172,96 

29 Faxineiro R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

30 Garagista e Assemelhados R$       1.213,76 4,1257% R$ 50,08 R$      1.263,84 

31 Garçom R$       1.272,50 4,1257% R$ 52,50 R$      1.325,00 

32 Jardineiro R$       1.305,11 4,1257% R$ 53,84 R$      1.358,95 

33 Lavador de carro R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

34 Lavador de fachada em edifício acima 05 (cinco) 
pavimentos utilizando balancim R$       2.052,95 4,1257% R$ 84,70 R$      2.137,65 

35 Limpador R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

36 Limpador de Banheiro R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

37 Manobrista R$       1.170,70 4,1257% R$ 48,30 R$      1.219,00 

38 Marceneiro R$       2.052,95 4,1257% R$ 84,70 R$      2.137,65 

39 Mecânico de Motor R$       2.052,95 4,1257% R$ 84,70 R$      2.137,65 

40 Mensageiro R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

41 Office-Boy R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

42 Operador de Máquina Fotocopiadora R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

43 Operador de Empilhadeira R$       1.527,00 4,1257% R$ 63,00 R$      1.590,00 

44 Pedreiro R$       2.052,95 4,1257% R$ 84,70 R$      2.137,65 

45 Pintor R$       2.052,95 4,1257% R$ 84,70 R$      2.137,65 

46 Porteiro R$       1.123,85 4,1257% R$ 46,37 R$      1.170,22 

47 Recepcionista R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

48 Recepcionista Bilíngue R$       1.145,18 4,1257% R$ 47,25 R$      1.192,43 

49 Salgadeira R$       1.018,00 4,1257% R$ 42,00 R$      1.060,00 

50 Secretária R$       1.145,18 4,1257% R$ 47,25 R$      1.192,43 

51 Tratorista R$       1.500,00 4,1257% R$ 61,89 R$      1.561,89 

52 Vigia R$       1.123,85 4,1257% R$ 46,37 R$      1.170,22 

53 Faturista       R$      1.775,44 

 

Parágrafo Terceiro. Para os empregados que exercerem a função de porteiro bilíngue, através de contratos 
terceirizados, estes farão jus a uma gratificação de 50 % sobre o piso convencionado no item “FUNÇÕES -46” da 
Cláusula Terceira. 
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Parágrafo Quarto. Aos empregados que percebem valores superiores aos pisos ora estabelecidos, bem como 
para as demais funções não constantes desta Cláusula, inclusive o pessoal de escritório/administração e 
burocráticos, que em 28 de fevereiro de 2018 percebiam salários de até R$ 1.975,85 (mil e novecentos e setenta e 
cinco reais e oitenta e cinco centavos), aplicar-se-á o índice de 4,1257% (quatro vírgula mil duzentos e cinquenta 
e sete por cento) de reajuste salarial, passando para R$ 2.057,36 (dois mil e cinquenta e sete reais e trinta e seis 
centavos) Acima deste valor, o percentual de reajuste será objeto de livre negociação e concessão. 

 

 Parágrafo Quinto. Em qualquer dos casos previstos na presente CCT, fica assegurado o auxílio alimentação no 
valor de R$ 14,00 (quatorze reais) por dia trabalhado cuja a jornada seja acima de 06h (seis horas), limitado a R$ 
308,00 (trezentos e oito reais) por mês. 

 

 Parágrafo Sexto. Em decorrência do reajuste concedido e dos pisos estabelecidos nesta Cláusula Terceira e nos 
Parágrafos Primeiro e Segundo, ficam integralmente repostas todas as perdas salariais até fevereiro/2019. 

 

 Parágrafo Sétimo. É facultado às empresas a compensação de todos os reajustes concedidos, sejam 
compulsórios, sejam os espontâneos, ocorridos desde a última negociação. 

 

 Parágrafo Oitavo. Aos empregados admitidos após 1° de março de 2018, a correção salarial será proporcional 
ao número de meses trabalhados, observados os pisos salariais estipulados nesta cláusula. 

 

 Parágrafo Nono. Os salários normativos hora das categorias representadas na presente CCT, será conhecido 
através do resultado da divisão por 220. 

 

Parágrafo Décimo. Não serão considerados dias úteis os sábados, pontos facultativos e feriados nos órgãos 
públicos e instituições bancárias, para fins de cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro. Para os serviços implantados a partir de 31/12/2008, deverá ser respeitado o piso 
de que trata a presente cláusula para jornada de até 44 horas semanais. 

 

Parágrafo Décimo Segundo - As diferenças salarias e diferenças do auxílio alimentação decorrente do reajuste 
ora concedido referente ao mês de março de 2019, serão quitados até o dia 25 de abril de 2019, juntamente com o 
auxílio alimentação, ficando facultado às empresas, o pagamento dessas diferenças na forma prevista na Cláusula 
Décima Terceira, deste Instrumento Coletivo de Trabalho. 
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Pagamento de Salário      Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DEPÓSITO PAGAMENTO SALARIAL  
 
 
A todos trabalhadores da empresa, esta poderá optar por depositar o líquido de seu pagamento 
salarial através da rede bancária, via crédito em conta corrente, cujo recibo servirá de 
comprovante de quitação. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO PARA PAGAMENTO  
 
 
Se o pagamento do salário for feito em cheque, a empresa dará ao trabalhador o tempo 
necessário para descontá-lo, no mesmo dia. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA ACERTO  
 
 
Ao empregado demitido ou demissionário, a empresa fará o pagamento dos valores constantes 
do instrumento de rescisão ou recibo de quitação até no máximo dez dias contados a partir do 
término do contrato. 
 

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

 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 
 
As empresas colocarão à disposição de seus empregados, o comprovante de pagamento 
(contracheques, holerith ou cópia de recibo) discriminando detalhadamente os valores de salários 
de proventos do trabalho e respectivos descontos, até o dia 10 (dez) subsequente ao seu 
pagamento. Os comprovantes, poderão ser disponibilizados no local de trabalho do empregado, 
ou através de qualquer meio eletrônico, e-mail, sites, aplicativos de celular ou entrega em 
documento físico. 

Parágrafo Primeiro - A data de recebimento, ou quitação no recibo de pagamento será posta de 
próprio punho do empregado. 

 Parágrafo Segundo - Fica facultado a Empresa proceder o pagamento através de depósito em 
conta corrente do empregado, sem ônus para este, caso em que a empresa deverá indicar no 
contracheque, a data da disponibilidade do pagamento, sendo considerado como quitação 
automática do valor liquido discriminado, quando disponibilizado na rede bancária; 

 Parágrafo Terceiro - As empresas que acumularem duas ou mais faturas de seus serviços 
prestados a determinado cliente, sem a respectiva quitação, quando comprovadamente 
justificado aos Sindicatos Profissional e Patronal, e mediante autorização de ambos, 
simultaneamente, poderão pagar os salários de seus empregados, lotados respectivamente 
naquela contratante em débito, em duas parcelas, sendo a primeira parte de 50% (cinquenta por 
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cento) do total bruto do salário paga até o 5º dia útil, e a complementação será quitada até o 22º

(vigésimo segundo) dia do mês subsequente ao mês trabalhado; 

 Parágrafo Quarto - Quando do pagamento da fatura em atraso for devidamente corrigida pelo 
tomador de serviços (Lei 8.666 Art. 40, XIV, “c”; art. 55, III), aplicar-se-á o mesmo percentual 
nos valores salariais pagos em atraso, na devida proporção até a data do adimplemento. 

 a) Estando a empresa com crédito a receber acima de duas faturas em havendo pagamento de 
uma dessas faturas em atraso, a empresa deverá providenciar o pagamento restante dos salários 
em 48 (quarenta e oito) horas após o crédito em conta. 

 b) Em havendo uma fatura em atraso, a empresa deverá comunicar ao SEACONS no prazo de 
até 10 (dez) dias antes do segundo atraso para que o mesmo promova gestões para recebimento, 
junto aos clientes, buscando evitar o parcelamento a que se refere o Parágrafo Terceiro. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

13º Salário  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO  
 
 
De forma opcional, fica facultado às empresas efetuarem o pagamento do 13° Salário 
(gratificação natalina) anualmente em um só tempo, até o dia 12 (doze) de dezembro, na 
proporção a que fizer jus o empregado, com a finalidade de compensar a fixação de aumento de 
multa de 10% para 20% em caso de descumprimento de Cláusula de Convenção Coletiva 
prevista na Cláusula Sexagésima Sétima desta CCT. 
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS  
 
 
Fica estabelecido que serão remuneradas as horas extras, com 50% (cinquenta por cento) de 
acréscimo sobre a hora normal. 
  
Parágrafo Primeiro. O cálculo da hora extra, já incluso o DSR, deverá ser destacado em 
separado na folha de pagamento e no holerith, o qual será efetivado pela divisão do salário 
mensal do trabalhador por 220, acrescendo-se ao resultado o percentual de 50%.  
  
Parágrafo Segundo. As empresas deverão proceder o destaque em separado na folha de 
pagamento do DSR relativo às horas extras no percentual de 16,67% (dezesseis vírgula sessenta 
e sete por cento) do total apurado. 
 

Adicional de Insalubridade  
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CLÁUSULA DÉCIMA - INSALUBRIDADE  
 
 
Fica garantido e acordado, que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário 
mínimo, para todos os empregados que exerçam suas atividades em hospitais e setores 
insalubres, desde que seja comprovado através de PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, e laudo pericial, conforme rege a CLT, não se aplicando outros dispositivos como 
Portaria, Resoluções, Instruções, Entendimentos e Súmulas. 
  
Parágrafo Primeiro. As partes estabelecem que a aferição acerca da existência de agente 
insalubre no trabalho, bem como o grau incidente, será apurada através de PPRA, ou 
subsidiariamente, por Laudo Técnico de Avaliações e Condições de Insalubridade, emitido por 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. Na ausência dos mencionados laudo/estudo, a aferição da 
existência de agente insalubre no trabalho, bem como o grau incidente será apurada via perícia 
judicial cujo custo será arcado pela parte sucumbente. 
  
Parágrafo Segundo. As partes ajustam que os adicionais de insalubridade e periculosidade não 
são cumulativos e, quando as condições de labor forem insalubres e perigosas simultaneamente, 
aplicar-se-à o adicional mais vantajoso ao trabalhador, somente enquanto perdurar a condição 
ensejadora do adicional, conforme parágrafo 2º do artigo 193 da CLT. 
  
Parágrafo Terceiro. É indevido o pagamento do adicional de insalubridade quando a prova 
pericial evidenciar que houve neutralização do agente nocivo por meio do regular fornecimento e 
utilização de equipamento de proteção individual (EPI). 
 

Adicional de Periculosidade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PERICULOSIDADE  
 
 
Aos empregados em serviços nos locais perigosos, será devido o adicional de periculosidade, 
desde que este não seja cumulativo com o adicional de insalubridade. O adicional de 
periculosidade, quando houver, será calculado e definido, exclusivamente, na forma estabelecida 
nos artigo 193 e 195, ambos da CLT. 
 

Prêmios  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PREMIAÇÃO POR POSTO DE SERVIÇOS  
 
 
Quando o tomador do serviço, através de exigência sua ou de negociação com a empresa 
prestadora, vier a estabelecer remuneração superior ao salário normativo de que trata a Cláusula 
Terceira da presente CCT, para alguma das funções ali citadas, esta se dará através de premiação 
específica e vinculada àquele posto de serviço. 
  
Parágrafo Primeiro. A CTPS será assinada com o salário normativo, ficando a diferença a ser 
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paga em folha, como premiação de posto de serviço (PPS). 
  
Parágrafo Segundo. O trabalhador que, por qualquer motivo deixar de laborar no posto de 
serviço, de que trata sua premiação, não mais fará jus ao recebimento da mesma, já que referida 
premiação não está vinculada ao trabalhador mas tão somente ao posto de serviço. 
  
Parágrafo Terceiro. Nos termos do art. 611-A c/c art. 457, §§ 4º e 22 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, os prêmios assim considerados as liberalidades concedidas pelo empregador, em 
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, poderão ser pagos de forma mensal, mantida a sua 
condição de parcela que não integra a remuneração do empregado, não se incorporam ao 
contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário, 
conforme § 3º do mesmo art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 
 
O auxílio alimentação, de que trata a Cláusula Terceira, Parágrafos Primeiro, Segundo e Quinto 
e Cláusula Vigésima Quarta passará de R$ 13,72 (treze reais e setenta e dois centavos) para R$ 
14,00 (quatorze reais), para qualquer dia trabalhado cuja a jornada seja acima de 06h (seis 
horas), e somente será devido nos dias efetivamente trabalhados. 
  
Parágrafo Primeiro. Fica facultado às empresas que aderirem ao PAT, o pagamento do Auxílio 
Alimentação, em tíquete alimentação ou tíquete refeição exclusivamente em vales ou cartão 
magnético, ou a refeição propriamente dita no valor de R$ 14,00 (quatorze reais), por dia 
trabalhado, limitado a 22 (vinte e dois dias) no mês, num total de R$ 308,00 (trezentos e oito 
reais) por mês trabalhado, a ser pago ou entregue no 25º (vigésimo quinto) dia do mês 
subsequente. 
  
Parágrafo Segundo. As empresas terão o direito de descontar dos empregados, em seus 
contracheques mensais, o correspondente a 6,5% (seis vírgula cinco por cento) do valor total do 
auxílio concedido no mês de competência. 
  
Parágrafo Terceiro. Ante a inabitualidade de seu pagamento, face à sujeição ao adimplemento 
de condições para a sua concessão, o Auxílio Alimentação, diárias para viagem, ou qualquer 
ajuda de custo ainda que habitual em nenhuma hipótese integrará o salário contratual, não se 
computando nas férias, 13º salário, horas extras, gratificações, adicionais, e outros prêmios 
pagos pelo empregador, inclusive nas verbas rescisórias. 
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRANSPORTE DE TRABALHADORES  
 
 
As empresas concederão aos seus empregados na forma da Legislação vigente, os vales-
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transportes necessários para sua locomoção de ida e volta ao local de trabalho, de acordo com os 
dias trabalhados, que lhes serão entregues, obrigatoriamente, até o 25º (vigésimo quinto) dia de 
cada mês. 
  
Parágrafo Primeiro. Possuindo a empresa transporte alternativo, desde que regular e eficiente, 
poderá o empregador optar por sua utilização, tornando-se desnecessário a concessão de vale-
transporte. 
  
Parágrafo Segundo. O fornecimento do benefício está condicionado à declaração escrita 
firmada pelo empregado, onde conste o endereço residencial, trajeto e meio utilizado. 
  
Parágrafo Terceiro. A declaração falsa ou uso indevido do vale- transporte constituem falta 
grave. 
  
Parágrafo Quarto. As empresas deverão promover o recadastramento de todos os 
trabalhadores, no prazo máximo de 90 dias a contar da data de Registro desta CCT na 
SRTE/GO. 
  
Parágrafo Quinto - O Vale-Transporte será custeado pelo empregado, na parcela equivalente a 
6% (seis por cento) de seus salários básicos, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens.  
  
 Parágrafo Sexto. Mesmo quando a ajuda para os deslocamentos dos empregados se der em 
espécie, a empresa poderá deduzir o percentual legal, sendo que os valores recebidos pelo 
empregado não integrarão os salários, para quaisquer efeitos legais, porque constituem-se em 
reembolso de despesas de deslocamentos e acessórios, indispensáveis à prestação dos serviços e 
não contraprestação (art., 458, § 2°, da CLT), e também porque destinam-se ao cumprimento da 
finalidade da Lei, a qual prevê a não integração (alíneas “a” e “b” do artigo 2º da Lei 7418/85), 
mas apenas ajuda do empregador para o empregado nas suas passagens de ônibus. Ademais, a 
própria jurisprudência do TST entende que “o recebimento da verba em pecúnia não modifica 
sua natureza indenizatória" (TST-RR-745/2003-421-02-00). 
  
Parágrafo Sétimo - Nos períodos de afastamentos do empregado de suas atividades funcionais, 
por qualquer motivo, inclusive por atestado médico ou pelo INSS, este não fará jus ao 
recebimento do benefício do vale transporte, por inexistência de deslocamentos do trabalhador 
no percurso residência/ trabalho. 
  
Parágrafo Oitavo - Quando do lançamento dos créditos pelas empresas, caso constate que o 
empregado não tenha utilizado a totalidade dos valores creditados em seu cartão de recarga, fica 
autorizado às empresas realizarem apenas a complementação dos valores necessários ao 
deslocamento do mês subsequente, haja vista a natureza jurídica do benefício. 
  
Parágrafo Nono - No caso de extravio, perda e dano do cartão magnético de vale transporte, o 
empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituição do mesmo. 
  
Parágrafo Décimo- No caso de desligamento do empregado, o mesmo obriga-se a devolver os 
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vales transporte proporcional aos dias de trabalho ao período, sob pena de desconto na rescisão 
do contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRANSPORTE DE RESERVAS  
 
 
As empresas assegurarão transportes gratuitos aos empregados para deslocamento em serviços, 
quando não tiver ponto fixo ou estiver em equipe de reserva, ressalvada a hipótese de escala 
previamente comunicado por escrito ao empregado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas. 
 

Auxílio Saúde  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PLANO DE SAÚDE  
 
 
As empresas concederão plano de saúde para seus empregados nos moldes aos Planos de Saúde 
Médico firmado entre o SEAC/GO e a empresa SAMEDH. 
  
Parágrafo Primeiro. A adesão ao Plano de Saúde Médico é facultativa mediante prévia e 
expressa adesão e autorização de desconto, sendo que o empregado que aderir ao plano 
estipulado, deverá custear cada um no limite máximo de 7% (sete por cento) do salário base do 
empregado, descontado mensalmente. 
  
Parágrafo Segundo. Havendo interesse do empregado na inclusão de seus dependentes, o custo 
da inclusão se dará por conta exclusiva do empregado, que pagará o mesmo percentual de até 7% 
(sete por cento) do seu salário base, nos termos do parágrafo primeiro, por cada inclusão 
efetivada. 
  
Parágrafo Terceiro. A empresa que contratar plano de saúde médico próprio deverá obedecer, 
no mínimo, às mesmas condições e valores do Plano de Saúde Médico estipulado pelo 
SEAC/GO, observados os percentuais de descontos como limite. 

Parágrafo Quarto - O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, 
próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos 
ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando 
concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do 
empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição. 

 
Seguro de Vida  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ASSIST FUNERAL E AUX 
ALIMENTAÇÃO  
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Por esta cláusula fica convencionado que as empresas contratarão Seguro de Vida, Assistência Funeral e Auxílio 
Alimentação em favor de todos os seus empregados, nos termos do convênio e da apólice de seguro estipulada 
pelo SEAC-GOIÁS – Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão 
de Obra do Estado de Goiás, emitida pela seguradora conveniada com Sindicato Patronal. 

  

  

  

Parágrafo Primeiro – Para o pagamento do seguro ora estipulado, as empresas poderão descontar mensalmente, 
em folha de pagamento, até o limite de R$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos) do empregado, que será 
repassado a Seguradora, sendo que a diferença a maior será custeado integralmente pelas empresas, conforme 
contrato firmado com a seguradora.  

  

  

  

Parágrafo Segundo - Havendo aumento do seguro de vida com assistência funeral e auxilio alimentação, no 
decorrer da vigência desta Convenção, pela mesma seguradora e não sendo conveniente a substituição da mesma,
o acréscimo será suportado proporcionalmente pelas respectivas empresas e seus trabalhadores. 

  

  

  

Parágrafo Terceiro - As empresas poderão optar por outra apólice de seguro de vida para seus trabalhadores, 
caso o SEAC-GO venha decidir por outra seguradora, permanecendo, porém, em ambos casos, inalterado o valor 
do desconto do empregado para este fim. 

  

  

  

Parágrafo Quarto - Fica assegurada cobertura nas 24 horas do dia, dentro e fora do trabalho, considerando 
incluídas indenizações por morte natural e acidental pelos valores e condições abaixo: 
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4.1 - Em caso de Morte Natural ou Acidental do Empregado(a) a indenização será de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) a serem pago após a entrega de todos os documentos comprobatórios junto à seguradora, pelos 
beneficiários do seguro. 

  

  

  

4.1.1 – Assistência Funeral: O conjunto dos serviços e itens garantidos estará limitado ao valor máximo de 
despesas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

  

  

  

4.1.2 – Os serviços de assistência funeral serão prestados exclusivamente mediante o acionamento da central de 
atendimento a assistência 24 horas (3004-5858 ou 0800 70 70 211), um membro da família ou porta voz, deverá 
comunicar o falecimento do segurado (a) de imediato para que seja providenciado tudo que for necessário para a 
execução do funeral de acordo com o padrão de serviço contratado (o conjunto dos serviços está devidamente 
descritos no contrato de seguro). 

  

  

  

4.1.3 – No caso da não utilização dos serviços será reembolsado na conta bancária do(a) beneficiário(a) e/ou a 
pessoa que se apresentar como responsável pelo velório e sepultamento, mediante apresentação dos documentos 
solicitados pela seguradora e de notas fiscais comprobatórias, no valor máximo de até R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais). 

  

  

  

4.2. - Auxílio Alimentação: Em caso de morte do empregado titular, fica estipulado o pagamento de R$ 2.520,00 
(dois mil, quinhentos e vinte reais) equivalente a 06 (seis) parcelas de despesas com alimentação de R$ 420,00 
(quatrocentos e vinte reais) cada, aos beneficiários do seguro conforme subitens beneficiários. 

  

  

  

4.2.1 – Beneficiários: São as pessoas ou a pessoa expressamente designada(s) pelo Segurado, a quem deve ser 
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paga a indenização do seguro em caso de morte daquele.  

  

  

  

4.2.2 – O Segurado poderá indicar livremente seus Beneficiários, ressalvadas as restrições legais, devendo fazê-lo 
por escrito e/ou através de formulário próprio da Seguradora. 

  

  

  

4.2.3 – Na ausência de indicação, os beneficiários serão os definidos nos Artigos 792 e 793 do Código Civil 
Brasileiro, transcritos a seguir:  

  

  

  

“Art. 792 – Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for 
feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros 
do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária. 

  

  

  

Parágrafo Único – Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a Morte 
do Segurado os privou dos meios necessários à subsistência. 

  

  

  

“Art. 793 – É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o Segurado era 
separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato.” 
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4.2.4 – O Segurado poderá, a qualquer tempo, alterar a indicação de Beneficiários mediante manifestação por 
escrito perante a Seguradora, para a qual valerá sempre a última comunicação recebida, nos termos do artigo 791 
do Código Civil. 

  

  

  

4.3 – Em caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, á indenização ao segurado será de até R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

  

  

  

4.3.1 – Se a Invalidez for Parcial, a indenização será calculada tomando-se por base a tabela para calculo de 
indenização da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados e Capitalização.   

  

  

  

Parágrafo Quinto - Fica convencionado que as comunicações de eventos e atendimentos aos empregados e seus 
familiares, deverão obrigatoriamente ser feitas às suas empresas empregadoras. 

  

  

  

Parágrafo Sexto - Ocorrendo eventos que gerariam o direito ao recebimento de indenização, sem prejuízo das 
demais sanções legais as empresas que não cumprirem na íntegra a presente cláusula, indenizarão diretamente o 
trabalhador ou os seus dependentes com importância em dinheiro equivalente ao triplo das aqui previstas, na data 
dos benefícios gerados, sem contudo deixar de cumprir com suas obrigações pecuniárias junto a Seguradora. 

  

  

  

Parágrafo Sétimo - A fiscalização do cumprimento desta cláusula cabe às entidades sindicais que firmam esta 
norma coletiva. 
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Parágrafo Oitavo - Para retirada de Certificados de Regularidade e outros serviços solicitados aos sindicatos, às 
empresas deverão apresentar comprovante do Seguro contratado para o mês correspondente e devidamente 
quitado na forma desta Convenção. 

  

  

  

8.1 – As empresas terão o prazo de 30 dias a contar do registro da presente Convenção Coletiva de Trabalho na 
SRTE/GO, para aderir a apólice estipulada pelo SEAC/GO, ou enviar aos sindicatos, cópia da apólice que garanta 
este benefício aos trabalhadores na qual deve ser parte integrante de suas condições especiais a íntegra da 
presente cláusula de seguro de Vida em Grupo com assistência funeral e auxílio alimentação.” 

  

  

  

Parágrafo Nono – Nos casos de acidente de trabalho com empregado da categoria, será aplicado exclusivamente 
a responsabilidade subjetiva à empresa, nos termos do art. 7º, XXVII da CF/88. Na ocorrência de qualquer fato 
ensejador de indenização ao empregado, seja de que natureza for, a indenização do seguro previsto nesta 
Cláusula, será compensado nos valores indenizatórios arbitrados em juízo. 

  

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AMPARO FAMILIAR  
 
 
As empresas concederão Benefício Amparo Familiar, em favor de todos os seus empregados, 
nos termos desta cláusula e de acordo com relação de benefícios sociais, definida e aprovada 
pelo SEAC-GO/SEACONS. 
  
Parágrafo Primeiro. As empresas recolherão compulsoriamente à entidade gestora 
especializada, aprovada pela entidade patronal, o valor de R$ 7,00 (sete reais) por trabalhador 
que possua, a título de contribuição do benefício amparo familiar, até o dia 25º (vigésimo quinto) 
de cada mês, por meio de boleto disponibilizado somente pela gestora especializada IAFAS. 
  
Parágrafo Segundo. O custeio do Amparo Familiar será de responsabilidade integral das 
empresas, ficando vedado qualquer desconto no salário do empregado. 
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Parágrafo Terceiro. É de responsabilidade da empresa, o envio a Gestora especializada, toda 
documentação necessária para a viabilidade do benefício, bem como atualização de dados nos 
sistema e envio do Extrato do CAGED/SEFIP do mês anterior ao vencimento do boleto ou o 
último declarado ao MTE, acompanhado da listagem de todos os empregados da empresa com a 
descriminação territorial do serviço de cada colaborador, devendo também informar a listagem 
dos admitidos e desligados. 
  
Parágrafo Quarto.Ocorrendo eventos que gerará o direito ao recebimento de benefício pelo 
empregado, a empresa deverá comunicar o evento formalmente, acompanhado da documentação 
comprobatória do evento, a gestora especializada no prazo máximo de 10 (dez) dias da 
ocorrência.  
  
Parágrafo Quinto.Visando o cumprimento das normas de proteção ao trabalhador, deverá 
constar a rubrica do benefício Amparo Familiar, nas planilhas de custos e formação de preços 
em licitações públicas, em observância ao que dispõe o art. 444 da CLT. 
  
Parágrafo Sexto. Em caso de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente, não 
será devido o recolhimento do valor do benefício naquele período, até o efetivo retorno do 
empregado afastado ao trabalho, quando então deverá a empresa retomar com as contribuições 
do custeio do benefício, cabendo a empresa comunicar o afastamento e retorno do trabalhador. 
  
Parágrafo Sétimo.Ocorrendo eventos que gerariam o direito ao recebimento de benefícios 
instituído pelo Amparo Familiar, sem prejuízo das demais sanções legais, as empresas que não 
cumprirem na íntegra a presente cláusula, indenizarão diretamente ao trabalhador com 
importância em dinheiro equivalente ao valor do benefício mais um piso da categoria, sem 
contudo deixar de cumprir com suas obrigações pecuniárias junto ao IAFAS. 
  
Parágrafo Oitavo.Para retirada de Certificado de Regularidade que trata a Cláusula Sexagésima 
Segunda desta Convenção, e recebimento de Termo de Quitação Anual disposto na Cláusula 
Vigésima Segunda desta Convenção, e outros serviços solicitados aos sindicatos, às empresas 
deverão apresentar comprovantes dos pagamentos do Benefício Amparo Familiar dos meses 
correspondentes e quitados na forma desta Convenção, acompanhado da CAGED/SEFIP dos 
meses correspondentes.  
  
Parágrafo Nono.O Amparo Familiar, não possui natureza salarial por não se constituir em 
prestação de serviços, tendo caráter compulsório e eminentemente assistencial. Em nenhuma 
hipótese integrará o salário contratual, não se computando nas férias, 13º salário, horas extras, 
gratificações, adicionais e outros prêmios/verbas pagos pelo empregador, inclusive nas verbas 
rescisórias.  
  
Parágrafo Décimo.A empresa deverá observar na sua integralidade, em todos os seus termos a 
presente cláusula, sob pena de pagamento de multa por descumprimento, correspondente ao 
previsto no parágrafo sétimo da presente cláusula, a ser pago diretamente ao Sindicato obreiro 
por cada funcionário, a título de danos materiais por cada mês que o benefício não der a devida 
cobertura, conforme ora convencionado. 
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Parágrafo Décimo Primeiro.Aplica-se a responsabilidade civil, aquele que por negligência, 
imprudência ou imperícia descumprir a presente cláusula, nos termos da legislação. 
  
Parágrafo Décimo Segundo.A fiscalização do cumprimento desta cláusula cabe às entidades 
sindicais que firmam esta norma coletiva. 
 

Empréstimos  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO  
 
 
Ás empresas ficam obrigadas a proceder o desconto de empréstimo consignado em folha de 
pagamento dos trabalhadores que autorizarem prévia e expressamente, observado o parágrafo 
segundo desta cláusula, conforme convênio firmado pelo sindicato Laboral, desde que em 
documento válido para tal, conforme prevê a legislação em vigor, Lei 13.172 de 21/10/2015 que 
altera a Lei nº 10.820 de 17/12/2003, e Decreto nº 4.840/2003, devendo o repasse ser feito para a 
instituição financeira até o máximo do décimo dia de cada mês. 
  
Parágrafo Primeiro. As empresas não serão responsabilizadas por futuro descontos aos 
empregados que, rescindindo o contrato de trabalho, deixarem despesas pendentes pelos serviços 
empréstimos consignados contratados e observado o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de 
desconto, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para a amortização de despesas 
contraídas por meio de cartão de crédito; ou  a utilização com a finalidade de saque por meio do 
cartão de crédito. Da mesma forma, as mesmas empresas não serão comprometidas ao 
pagamento desses empréstimos consignados, haja vista que os descontos salariais possuem a 
mesma natureza que os adiantamentos de salários. 
  
Parágrafo Segundo. As empresas se obrigam a observarem o grau de endividamento do 
empregado, antes da consolidação do limite do empréstimo consignado, referente a parcela 
mensal que será comprometida. 
 

 
Contrato de Trabalho      Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPENSA POR JUSTA CAUSA  
 
 
Ao empregado dispensado por justa causa, a empresa fornecerá carta de aviso alegando os 
motivos. O empregado acusará o recebimento da cópia sem a necessária confissão da culpa. Se 
não aceitar, a carta de dispensa será assinada por testemunha(s). 
  
Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado quanto ao recebimento de cartas de 
advertências e suspensões. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO  
 
 

Os pedidos de demissão ou recibo de quitação da Rescisão Contratual de empregado, que tenham mais de 1 
(um) ano de trabalho na empresa, serão homologados obrigatoriamente na entidade laboral convenente - 
SEACONS e no ato da homologação a empresa deverá apresentar todos os documentos previstos pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego e nesta CCT. 

  

Parágrafo Primeiro. As verbas rescisórias homologadas conforme disposto na presente Cláusula, sobre as 
quais não houve ressalvas específicas, entender-se-ão quitadas de forma plena, rasa e geral, nos termos do 
Enunciado 330 do TST. 

Parágrafo Segundo. A empresa que optar por depositar as verbas rescisórias na conta corrente ou conta 
salário do trabalhador, fica obrigada a proceder à homologação prevista no caput desta cláusula, em no máximo 
10 (dez) dias após o respectivo depósito. Após o prazo máximo estipulado neste parágrafo, aplica-se a Cláusula 
Sexagésima Sétima desta CCT. 

Parágrafo Terceiro. No que concerne a dinâmica de contribuições dos empregados ao sindicato profissional 
alterados pela Lei 13.467/2017, ficam as empresas obrigadas a pagar ao SEACONS o valor de R$3,00 (três) 
reais por trabalhador, independente de homologação ou não, e de filiação ou não, mediante o pagamento 
através de boleto bancário com vencimento até o dia 12 do mês subsequente, encaminhado pela entidade 
obreira, visando o melhoramento e aprimoramento dos serviços prestados pelo SEACONS as empresas e 
trabalhadores, tais como:assistência jurídica, serviço médico/odontológico, informações trabalhistas, termo de 
quitação anual, fornecimento de certidões de GPS, dentre outros. 

Parágrafo Quarto. Se a empresa não optar por realizar o pagamento do valor disposto no parágrafo terceiro 
desta cláusula, e optar por pagar os valores conforme previsto na tabela expedida pela entidade sindical obreira 
e afixada em seu informativo, deverá ser mediante Acordo à ser firmado entre a empresa e o SEACONS, com a 
expressa anuência do SEAC/GO, até 72h (setenta e duas horas) antes da data do vencimento do primeiro 
boleto.  

Parágrafo Quinto. Não se aplica o disposto na Cláusula Sexagésima Quarta, parágrafo terceiro, os termos 
constantes da presente Cláusula. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL  
 
 
Fica estabelecido que o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas (art. 507-B da CLT), 
que é uma faculdade dos empregados e empregadores, serão firmados perante o sindicato dos 
empregados da categoria, com a anuência do Sindicato Patronal, podendo ser atribuído taxa 
pelos serviços prestados. 
  
Parágrafo Único. O termo previsto no caput desta cláusula discriminará as obrigações de dar e 
fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com 
eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. 
 

Aviso Prévio  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AVISO PRÉVIO  
 
 
Fica autorizado às empresas, tornar sem efeito o aviso prévio de comum acordo com o 
trabalhador, nas hipóteses de renovação do contrato de prestação de serviço da empresa com o 
Tomador de Serviço ou de advento de novo contrato. 
  
Parágrafo Único. Essa medida visa manter o trabalhador no emprego, com todas as garantias 
Celetistas e Constitucionais vigentes, mantendo o contrato de trabalho original da mesma forma 
como fora celebrado, em perfeita harmonia à exegese do artigo 489 da CLT.  
 

Contrato a Tempo Parcial  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGIME EM TEMPO PARCIAL  
 
 
Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas 
semanais, sem à possibilidade de horas suplementares semanais (extras), ou ainda, aquele cuja 
duração não exceda à 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 06 horas 
suplementares semanais (extras). 
  
Parágrafo Único. Deverá ser observado pelas empresas as disposições contidas no artigo 58-A 
da CLT, que regulamenta o regime em tempo parcial, sendo que não se aplica o Parágrafo 
Décimo Primeiro da Cláusula Terceira desta Convenção, nos contratos regidos por este artigo. 
 

Estágio/Aprendizagem  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES  
 
 
Destacada a prevalência desta Convenção Coletiva de Trabalho sobre a lei, conforme estabelece 
o artigo 611-A da Lei 13.467/2017; e considerando que o Tribunal Superior do Trabalho-TST, 
no Acórdão 0000076-64.2016.5.10.0000 de 11/4/2017, permitiu que os instrumentos normativos 
de trabalho podem, à luz do artigo 7º, inciso XXVI, da Carta Magna, flexibilizar a legislação 
sobre cotas, em atenção à realidade do setor, sem, entretanto, convencionar qualquer tipo de 
regra de inobservância da reserva legal de vagas; e diante da incompatibilidade das atividades 
desenvolvidas pelas funções abarcadas nos serviços de asseio e conservação ao saudável 
desenvolvimento do aprendiz (art. 403, parágrafo único, da CLT), agravada pela ausência de 
conhecimentos técnicos exigidos para o exercício das funções em apreço (artigo 429 da CLT), 
demonstradas pelo rol a seguir; considerando que a prática já mostrou que não existe interesse de 
jovens pela formação profissional nas atividades de asseio e conservação; e considerando que a 
aplicação das regras do artigo 429, de um lado, não tem proporcionado a formação profissional 
dos trabalhadores do segmento e, de outro, tem gerado custos excessivos para as empresas do 
segmento, mormente se levado em conta que já contribuem para a formação profissional à razão 
de 5% do total de suas folhas de pagamento, sendo 2,5% para o Sistema “S” (Sesc/Senac) e 
2,5% a título de salário educação. 
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Parágrafo Primeiro. Fica convencionado que as empresas darão cumprimento às quotas legais 
de JOVEM APRENDIZ, em atendimento ao disposto no artigo 429 da CLT e no Decreto 
5.598/05, tomando como parâmetro o percentual de aprendizagem mínimo de 5% a incidir sobre 
base de cálculo limitada ao quantitativo/dimensionamento de seus funcionários, excluindo-se da 
base de cálculo as seguintes funções: 
  
Artífice de limpeza Ambiental, Artífice de Limpeza de Ar Condicionado, Faxineiro, Limpador, 
Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro, Comim, Auxiliar de Jardinagem e 
equivalentes, porteiro, vigia, garagista e assemelhados, controlador de estacionamento, 
jardineiro, operador de máquina fotocopiadora, digitador, zelador, servente, empregada 
doméstica, lavador de carro, mensageiro, manobrista e garagista, justamente por não 
demandarem qualquer formação para seu exercício. 
  
Parágrafo Segundo – Os contratos de aprendizagem, assim entendidos os que se enquadrem no 
disposto contido no artigo 428 da CLT, não poderão estabelecer salário inferior ao previsto no § 
2º do mesmo dispositivo legal, salvo condição mais favorável. 
  
Parágrafo Terceiro – Como consequência natural da Aprendizagem, os aprendizes contratados 
serão empregados nas áreas que demandem conhecimento técnico e compatível, excluídas as 
atividades listadas no parágrafo primeiro desta cláusula. 
 

Portadores de necessidades especiais  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA HABILITADO OU 
REABILITADO  
 
 
Considerando que as atividades de prestação de serviço são prestadas na sede do tomador de 
serviço, impossibilitando assim, que a empresa prestadora de serviço propicie condições 
adequadas de trabalho para a pessoa com deficiência habilitada ou reabilitada, o parâmetro para 
incidência do percentual legal, será o DIMENSIONAMENTO RELATIVO AO PESSOA DA 
ADMINISTRAÇÃO. 
 

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - REGIME DE CONTRATO INTERMITENTE - CONVOCAÇÃO  
 
 
Nos contratos em regime intermitente, poderá haver a convocação do empregado em até 04h 
(quatro horas) antes da prestação do serviço, ficando livre o empregado de qualquer penalidade 
em caso de recusa. 
 

 
Relações de Trabalho      Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  

 
Normas Disciplinares  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS NOS POSTOS DE SERVIÇOS  
 
 
Fica vedado ao trabalhador que exerça suas atividades fora do local da sede, filial ou escritório 
de representação da empresa, o recebimento de Notificação, Aviso de Recebimento, Auto de 
Infração e Correspondências diversas que esteja endereçada à empresa empregadora. No caso de 
desobediência e por colocar em risco os interesses da empresa, o empregado faltoso poderá ser 
punido com falta grave e até demissão por justa causa, dependendo da gravidade do caso. 
 

Políticas de Manutenção do Emprego  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - INCENTIVO À CONTINUIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO  
 
 
Considerando a tipicidade da atividade de terceirização de serviços e a necessidade de prever 
para os trabalhadores maior segurança no emprego, e para isso incentivar as empresas para 
efetivamente participarem desse intento, fica pactuado que as empresas que sucederem outras na 
prestação do mesmo serviço em razão de nova licitação pública ou novo contrato poderão 
contratar os empregados da anterior, sem descontinuidade da prestação dos serviços, sendo que 
nesse caso a rescisão SERÁ POR ACORDO e obrigará ao pagamento do percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre os depósitos do FGTS e pagamento de metade do aviso prévio, se 
indenizado. Caso o aviso prévio seja trabalhado, deverá ser observado os termos da Lei 
12.506/2011. Em relação às demais verbas rescisórias não haverá alteração. A utilização ou não 
desta cláusula, é faculdade da empresa sucedida. 
  
Parágrafo Primeiro - Havendo real impossibilidade da continuação do trabalhador nos 
serviços, devidamente justificado pela empresa ou pelo empregado, o empregado terá direito à 
indenização no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos do FGTS e os demais 
direitos previstos em Lei, inclusive o art. 477 da CLT, devendo neste caso ser observado a 
obrigação do recolhimento da respectiva contribuição social. 
  
Parágrafo Segundo - Quando a empresa entregar os avisos prévios aos seus empregados em 
razão da proximidade do término do contrato de prestação de serviço e por qualquer motivo der 
continuidade ao contrato caberá ao respectivo empregador fazer a retratação, em razão da 
manutenção do emprego. 
  
Parágrafo Terceiro - No encerramento do contrato entre o empregador e o tomador de serviço, 
persistindo pendências de homologações de rescisões contratuais, poderá a empresa vencedora 
do contrato de prestação de serviços efetuar a assinatura do novo contrato de trabalho na CTPS 
do trabalhador reaproveitado, independentemente da devida baixa do contrato anterior. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO TRINTÍDIO  
 
 
Na ocorrência da perda de contrato comprovado, as empresas que demitirem os empregados em 
razão do encerramento de contrato de prestação de serviços com o tomador, ficarão isentas do 
pagamento do trintídio que antecede a data base, nos termos do artigo 9º da Lei nº 7.238/84.  
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Parágrafo Único. Para fazer jus a aplicação desta cláusula, a empresa deverá comprovar junto 
ao SEACONS, as quitações das obrigações trabalhistas e da CCT.  

 
Estabilidade Geral  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPENSA DE ESTABILIDADE  
 
 
Durante o período de estabilidade, previstos nas Cláusulas Trigésima Terceira e Quinquagésima 
Terceira da presente Convenção, e as demais previstas em Lei, o empregado poderá abrir mão da 
mesma, total ou parcialmente desde que o instrumento de desistência seja elaborado com a 
assistência do Sindicato Laboral. 
 

Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ALTA PREVIDENCIÁRIA  
 
 
O empregado que receber alta médica do INSS, fica obrigado a se apresentar na empresa no dia 
útil imediatamente subsequente, para a realização de exame de retorno, sob pena de ter o período 
de inércia configurado como injustificada, estando sujeito a aplicação de medidas disciplinares 
cabíveis. 
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE AO APOSENTADO  
 
 

É assegurado aos empregados estabilidade provisória durante os 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao 
tempo mínimo necessário para a aquisição do direito à aposentadoria por tempo de serviço e/ou idade, 
devidamente comprovado, desde que o empregado interessado se manifeste por escrito com a prova do tempo de 
serviço por extrato emitido pelo INSS, e, que o mesmo pertença aos quadros de empregados da empresa a pelo 
menos 3 (três) anos. 

 

 
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - EMPREGADO SUBSTITUTO  
 
 
Fica assegurado ao empregado em substituição a outro, salário igual ao percebido pelo 
substituído, sem as vantagens pessoais, desde que a substituição não seja eventual. 
  
Parágrafo Único. Considera não eventual para o disposto no caput da cláusula, o período 
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superior a 180 (cento e oitenta) dias  corridos. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - EMPREGADO ESTUDANTE  
 
 
Concede-se licença não remunerada nos dias de prova ao empregado estudante, desde que 
avisado o patrão com 72 (setenta e duas) horas de antecedência e mediante comprovação. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - SESMT COLETIVO  
 
 
Na forma das normas legais atuais, os sindicatos e as empresas poderão formar SESMT coletivo, 
ou ainda poderão os empregados serem assistidos no SESMT do contratante. Nos dois últimos 
casos, com a assistência obrigatória do Sindicato Patronal.  
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - INCENTIVO AO ESTUDO  
 
 
O empregado que participar do curso de curta duração (treinamento/aperfeiçoamento) e 
média/longa duração (graduação/pós-graduação) custeados total ou parcial pela empresa e venha 
a demitir-se ou ser dispensado por justa causa, dentro de 02 (dois) anos, posterior ao término dos 
cursos de curta duração, e 04 (quatro) anos dos cursos de média/longa duração, ficará obrigado a 
ressarcir à empresa as despesas por ela efetuadas com o custeio do curso, incluindo-se as 
relativas a transporte, hospedagem e outras pertinentes, limitado a 50% (cinquenta por cento) das 
verbas rescisórias.  
 

 
Jornada de Trabalho      Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Prorrogação/Redução de Jornada  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - BANCO DE HORAS  
 
 
Fica autorizada as empresas de constituírem Banco de Horas a serem compensados no período 
de 12 (doze) meses, limitados à 10 (dez) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
  
Parágrafo Primeiro. O empregado que tiver horas a serem compensadas, poderá sair mais cedo, 
ou chegar mais tarde em seu posto de serviço, desde que previamente comunicado pela empresa 
e autorizado por esta. 
  
Parágrafo Segundo – No caso da não compensação no período de 12 (doze) meses, será devido 
o pagamento de horas extras com acréscimo de 50% sobre a hora normal. 
  
Parágrafo Terceiro – Em ocorrendo desligamento do empregado, antes que tenha havido a 
compensação, será devido o pagamento em horas extras com acréscimo de 50% sobre a hora 
normal. 
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Parágrafo Quarto - Nos termos do artigo 59 §6º da CLT, as empresas estão autorizadas a 
firmarem Acordo Individual de Compensação de Jornada, desde que esta compensação ocorra 
dentro do mês respectivo. 
  
Parágrafo Quinto - Ficam as empresas autorizadas a instituírem banco de horas, mediante a 
obrigatoriedade expressa do aval das entidades sindicais profissional e patronal. 
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - 12 X 36      COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO  
 
 
A jornada de trabalho poderá ser doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas 
ininterruptas de descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural 
compensação. 
  
Parágrafo Primeiro. Será concedido intervalo intrajornada de acordo com o artigo 71 da CLT, 
com uma hora para refeição e descanso, cujo período será descontado da jornada diária. A não 
concessão ou concessão parcial do intervalo para refeição e descanso, implica no pagamento de 
natureza indenizatória apenas do período suprimido com o acréscimo de 50% (cinquenta por 
cento) do valor da hora normal suprimida. 
  
Parágrafo Segundo. Considerando-se a realidade da prestação de serviços e, ainda a natureza 
empresarial, fica estabelecida a possibilidade de ampliar-se o descanso intrajornada além do 
limite de 01 (uma) hora na forma do artigo 71 da CLT, bem assim ser adotado o intervalo 
intrajornada de 30 (trinta) minutos.  
  
Parágrafo Terceiro. Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos e feriados 
que porventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, face à natural compensação pelo 
descanso nas 36 (trinta e seis) horas seguintes. 
  
Parágrafo Quarto. Em caso de trabalho noturno as horas serão de 60 minutos, mas 
remunerados no percentual de 20% (vinte por cento) para os períodos laborados entre 22:00h à 
05:00h. A prorrogação da jornada de trabalho após as 05h00 min do dia seguinte não implicará 
na obrigação de pagamento do adicional noturno correspondente ao período excedente conforme 
definição prevista no parágrafo 2º do art. 73 da CLT. 
  
Parágrafo Quinto. Ficam autorizadas as empresas a jornada de 12 x 36h nos ambientes 
insalubres, inclusive em hospitais, clínicas e unidades de saúde em geral, sendo desnecessária a 
licença prévia da autoridade competente na área de higiene do trabalho, por não tratar-se de 
sobrejornada. 

Parágrafo Sexto. Os empregados que trabalham na escala 12 x 36h noturna, o adicional noturno 
será devido somente nas noites trabalhadas.  
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Parágrafo Sétimo. Fica autorizada a compensação no sábado das horas laboradas em excesso de 
jornada de 2ª a 6ª feira, até o limite de 44 horas semanais e 10 (dez) horas diárias.  

Parágrafo Oitavo. No posto de serviço em que é utilizado o trabalho em dias alternados, no 
sistema de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, independentemente de o 
trabalho ser noturno ou diurno, em face da compensação não será devido hora extra, pagando-se 
como remuneração o piso da categoria mais o adicional noturno, quando for o caso, proporcional 
aos dias laborados, desde que respeitado as 12 horas trabalhadas. 
  
Parágrafo Nono. Os empregados poderão ter uma jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias, 
de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana, sábado e domingo, em escala de 12 x 36, 
alternando os finais de semana, cumprindo o descanso obrigatório de 2 domingos por mês. Não 
haverá prejuízo no salário, pois haverá compensação do excesso de horas trabalhadas em 
determinado período pelo descanso no período seguinte. 
  
Parágrafo Décimo.  Não descaracteriza o regime convencionado no caput desta cláusula, caso 
seja ultrapassada a jornada para ele estabelecida, por necessidade do serviço, mas, nessa 
hipótese, as horas excedentes desse sistema de trabalho deverão ser remuneradas como horas 
extras, considerando-se o divisor 220 estabelecidos nesta convenção. Fica a liberalidade do 
empregado, aceitar ou não aceitar labor na continuidade da jornada, não havendo punição em 
caso de recusa. 

  
Parágrafo Décimo Primeiro.  As empresas poderão acordar com seus funcionários 
administrativos a compensação de horários nos dias úteis visando a dispensa de trabalho aos 
sábados, respeitando o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

  
Parágrafo Décimo Segundo.  Não será considerado desvio de função, quando o empregado 
substituto na função de portaria, na hora intervalar em Jornada 12 x 36h, não sofrer quaisquer 
prejuízos, quer seja no salário ou na carga horária, inerentes à função do empregado substituído, 
cabendo a empresa repassar o valor da hora correspondente da função do substituído, 
mensalmente, ao funcionário substituto. A substituição de portaria poderá se dar por outra 
função. 

Parágrafo Décimo Terceiro.  Extensão Eventual de Jornada - Entende-se por Extensão, quando 
por necessidade imperativa, a empresa empregadora solicita ao colaborador que este permaneça 
no posto de serviço, para cobrir a jornada imediatamente consecutiva do empregado com o qual 
faria revezamento. Na hipótese de realização de extensão, apenas a extensão será remunerada 
como horas extras 50%, fato este que não descaracteriza a presente jornada. As empresas ficam 
obrigadas a fornecer alimentação sem ônus para o empregado. Não sendo devido o vale-
transporte. 

 Nos casos em que o empregado não estiver no posto de serviço, será devido além do pagamento 
de horas extras 50%, o fornecimento do respectivo vale-transporte, além de Ticket Refeição ou 
Cartão equivalente, na forma prevista nesta Convenção sem ônus para o trabalhador. 

Parágrafo Décimo Quarto. Ante ao regime especial da jornada 12 x 36h, o início das férias do 
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empregado não poderá coincidir com o dia de folga de sua escala de trabalho. 

Parágrafo Décimo Quinto.    O SEACONS, nos casos comprovados de implantação do sistema 
12 x 36, assume o compromisso de não patrocinar, ou dar qualquer assistência, em qualquer 
demanda judicial, ou administrativa, objetivando ao pagamento de horas extras, quando 
observada a jornada de serviços supramencionadas, uma vez que expressamente reconhece e 
afirma a conveniência da cláusula e a considera do interesse dos empregados, conforme decidido 
em Assembleia Geral da Categoria, desde que respeitado os termos desta Cláusula. 
 

Intervalos para Descanso  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - INTERVALO PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO  
 
 

  

Será concedido intervalo intrajornada de acordo com o artigo 71 da CLT, cujo período será 
descontado da jornada diária. A não concessão ou concessão parcial do intervalo para refeição e 
descanso implica no pagamento, de natureza indenizatória. O período não gozado será pago com 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal suprimida. 

  

  

  

Parágrafo Primeiro. Considerando-se a realidade da prestação de serviços, e, ainda a natureza 
empresarial, fica estabelecida a possibilidade de ampliar-se o descanso intrajornada, na forma do 
Parágrafo Segundo e Terceiro desta Cláusula, bem assim ser adotado o intervalo intrajornada 
mínimo de 30 (trinta) minutos, devendo ser indenizado o período restante suprimido. 

  

  

  

Parágrafo Segundo. Fica permitido que as empresas implantem opcionalmente, total ou parcial, 
no quadro de empregados que trabalhem no regime de 8h diárias, o intervalo para repouso ou 
alimentação de no máximo 5 (cinco) horas. 
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Parágrafo Terceiro. Quando o intervalo for superior a 4 (quatro) horas a empresa fica obrigada 
a conceder vales-transportes – além dos já mencionados na Cláusula Décima Quarta, na forma 
da lei. 

  

  

  

Parágrafo Quarto. A concessão de horário para alimentação independente da extensão deste, 
não desnatura e nem reduz a jornada de trabalho de 12 x 36 (Doze horas de trabalho por trinta e 
seis de descanso) quando for o caso. 

  

 
Descanso Semanal  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - REPOUSO SEMANAL  
 
 
O trabalho realizado em dia de feriado ou em dia da folga, poderá ser compensado, no prazo 
máximo de dois meses. Não havendo a compensação aqui permitida, ficará a empresa obrigada 
ao pagamento do feriado/folga em dobro. 
  
Parágrafo Único. As empresas ficam autorizadas a fazer o remanejamento dos feriados. 
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - HORÁRIO DE FREQUÊNCIA  
 
 
Fica estabelecido que os Cursos e Reuniões, quando do comparecimento obrigatório do 
trabalhador, deverão ser realizados durante a jornada de trabalho, ou, quando fora deste horário, 
ensejarão pagamento de horas extras. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DO CONTROLE DE REGISTRO DE EMPREGADOS  
 
 
Face à natureza da atividade da prestação de serviços a terceiros, fora da sede das empresas, a 
ficha de registro de empregados, as folhas de ponto e os demais livros poderão ficar na empresa 
ou no posto em que o serviço é realizado, prevalecendo a regra que melhor satisfazer a 
viabilidade operacional do Empregador, inclusive quanto à documentação pessoal do 
Empregado. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DO CONTROLE DE REGISTRO DE PONTOS  
 

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
Para validar este documento informe o código 325645219721 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

As empresas poderão fazer o fechamento do controle de frequência entre os dias 16 (dezesseis) 
do mês corrente e 15 (quinze) do mês subsequente.  

Parágrafo Único – O controle de registro de pontos poderá ser feito através de qualquer meio de 
registro, inclusive eletrônico/digital, aplicativos de celular, documento físico, ou qualquer outro 
meio que melhor satisfazer a viabilidade operacional do empregador, conforme art. 1º da 
Portaria 373/2011 do Ministério do Trabalho. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - TRABALHO NO SÁBADO  
 
 
Fica vedado a utilização do empregado em mais de um posto de serviços no sábado.  
  
Parágrafo Primeiro. Os empregados em serviços de copa, portaria, fotocopiadoras e contínuos, 
não poderão ser colocados pela empresa, nos sábados, para executarem serviços distintos de sua 
função, com exceção do serviço de limpeza, na seção, do local de trabalho onde executam suas 
tarefas. 
  
Parágrafo Segundo. Fica autorizada a compensação no sábado das horas laboradas em excesso 
de jornada de 2ª a 6ª feira. 
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - REGISTRO DE FREQUÊNCIA  
 
 
Com base no direito constitucional esculpido no artigo 7º, inciso XXVI, as empresas que se 
interessarem, ficam autorizadas a fecharem o registro de frequência de seus empregados em data 
anterior ao último dia de cada mês, para que as mesmas possam elaborar suas folhas de 
pagamento em tempo hábil a procederem o recolhimento dos encargos sociais, desde que 
observado para efeito do pagamento dos salários, o mês normal. 
  
Parágrafo Único. Os acréscimos devidos e os descontos legais, originados após a data de 
fechamento do ponto, serão automaticamente contemplados no(s) mês(es) subsequente(s). 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Condições de Ambiente de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR E SIMILARES NO 
EXPEDIENTE DE TRABALHO  
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Diante da natureza da prestação de serviços a terceiros, fica expressamente proibido durante o 
horário correspondente ao seu expediente e durante toda a sua prestação de serviço, a utilização 
de aparelho celular, smartphone, tablete e similares que não seja por determinação do 
EMPREGADOR ou para ações necessárias a execução do serviço, ficando sujeitos os 
empregados à penalidades. 

Parágrafo Primeiro. Nos casos de urgência/emergência do empregado, fica este autorizado ao 
uso do telefone celular.  

Parágrafo Segundo.  Para informação aos empregados quanto a disposição supra mencionada, 
inclusive com previsão da punição aos que infringirem a regra, as empresas poderão utilizar-se 
da adequação ao Regulamento Interno, com a fixação do mesmo em local visível, fazer constar 
em cláusula do contrato de trabalho individual, ou ainda através de comunicado individual 
assinado pelos empregados, respeitados os regulamentos internos já existentes. 

 
Equipamentos de Proteção Individual  

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - EPIS  
 
 
As empresas fornecerão aos seus empregados as ferramentas e equipamentos de proteção 
individual – EPIs, de uso obrigatório no trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras 
do MTE e em especial com a Portaria 3.214 de 1978 em sua NR-06, e serão de uso exclusivo em 
serviço, respondendo o empregado pela não utilização dos mesmos, uma vez que a entrega dos 
EPI’s, mediante recibo, obriga, por si só, o empregado a utilizá-los, independentemente da 
fiscalização do empregador.  
  
Parágrafo Primeiro. Quando, por sua culpa ou dolo devidamente comprovados, ocorrer 
extravio dos bens sob sua guarda ou danos decorrentes da utilização para fins estranhos ao 
serviço, fica convencionado nesses casos, o desconto em folha do valor integral do prejuízo 
causado. 
  
Parágrafo Segundo. Caso o empregado tenha seu contrato rescindido, fica ele obrigado a 
devolver os equipamentos recebidos, na condição em que se encontrarem, também sob pena de 
desconto. 
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - UNIFORMES  
 
 
As empresas fornecerão gratuitamente 02 (dois) uniformes completos, novos e confeccionados, 
por ano, tendo como referência o mês de admissão do empregado, durante a vigência do presente 
instrumento. 
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Parágrafo Primeiro. Se a empresa exigir tipo e/ou cor de calçado o mesmo passa a integrar o 
uniforme. 

Parágrafo Segundo. A utilização do uniforme será restrita ao local de trabalho, ficando o 
faltoso passível de punição. 

Parágrafo Terceiro. O uniforme será fornecido mediante cautela. O empregado indenizará a 
peça de uniforme, ficando a empresa autorizada a descontar o respectivo valor diretamente do 
salário ou da remuneração, em caso de extravio, danos decorrentes de utilização indevida ou fora 
do serviço e não devolução quando da rescisão contratual ou substituição do uniforme cedido. 

Parágrafo Quarto- A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, pois os 
produtos utilizados para a higienização das vestimentas é de uso comum. 

Parágrafo Quinto- Por não fazer uso regularmente do uniforme por decorrência de sua jornada 
de trabalho, esta cláusula não se aplica ao empregado contratado sob o regime intermitente. Este 
empregado terá direito ao uso do uniforme apenas no momento do trabalho, devendo ser 
devolvido limpo no término do contrato. 

 
Aceitação de Atestados Médicos  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DA PREVALÊNCIA DOS ATESTADOS MÉDICOS  
 
 
Para efeito de legislação trabalhista e previdenciária, as faltas dos empregados por razão de sua 
saúde, serão abonadas mediante comprovação por atestados médicos, odontológicos e declaração 
de consultas, emitidos por profissionais devidamente registrados no CRM e CRO, obedecendo a 
triagem dos serviços médicos próprios da empresa ou conveniados, bem como os despachos na 
legislação pertinente; 

Parágrafo Primeiro- Dispondo a empresa de serviço médico e odontológico próprio ou 
formalmente contratado, estes deverão proceder com a avaliação e aprovação dos referidos 
atestados sem o que os mesmos não serão válidos. 

Parágrafo Segundo - Os atestados fornecidos na forma legal, por médicos ou dentistas de 
entidades classistas e/ou instituições credenciadas pelo SUS, não poderão ser recusados, desde 
que observado o disposto no caput; 
  
Parágrafo Terceiro - Os atestados médicos na forma legal, serão obrigatoriamente 
encaminhados pelos integrantes da categoria no departamento de pessoal das empresas, no 
mesmo dia de sua emissão ou, no máximo 03 (três) dias, após a expedição sob pena de 
invalidade e de serem considerados nulos, sendo que os atestados apresentados após o 
fechamento da folha de pagamento, estes serão incluídos na folha do mês subsequente. 
  
Parágrafo Quarto - Para sua validade, o atestado deverá conter a identificação do empregado e 
assinatura e carimbo com o número do Conselho do profissional que assina o documento, e ser 
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apresentado em duas vias (original e cópia), a fim de que as empresas declarem na cópia a ser 
imediatamente devolvida ao empregado, o recebimento do respectivo original, inclusive com 
data, horário e assinatura do preposto da empresa. 
  
Parágrafo Quinto - Caso a empresa suspeite de fraude no atestado apresentado, poderá solicitar 
esclarecimentos aos responsáveis, os quais deverão prestá-las, vez que a prática de atestado falso 
é crime previsto nos artigos 297 e 302 do Código Penal. 
  
Parágrafo Sexto- Caso a fraude seja constatada, pode implicar em demissão por justa causa do 
empregado, prevista no artigo 482 da CLT. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Representante Sindical  

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - REPRESENTANTE CLASSISTA  
 
 
Os empregados que fizerem parte da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegação Federativa e 
Conselho Disciplinar, inclusive suplentes, não poderão ser mudados de local de trabalho 
unilateralmente, salvo se por motivo de força maior.  
 

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - LIBERAÇÃO DE SINDICALISTAS  
 
 
Nenhuma empresa poderá impedir o afastamento dos diretores, delegados sindicais e 
conselheiros do Sindicato Profissional quando convocados por este, no máximo uma vez por 
mês, a fim de que possam participar das reuniões da Diretoria, sem prejuízo da remuneração, 
desde que as mesmas estejam fixadas durante o horário de trabalho do convocado titular. 
  
Parágrafo Único. Fica acertado ainda, que as empresas liberarão, com abono de ponto, seus 
empregados investidos em Representação Sindical, quando convocados pelo Sindicato para 
participarem de Encontros, Congressos e/ou outros eventos classistas, observando o seguinte: 
  
a)      Só poderá o empregado ausentar-se do emprego por 03 (três) vezes no decorrer da vigência 
da presente Convenção. 
  
b)      Cada período afastado não poderá ser superior a 08 (oito) dias. 
  
c)      O total de dias afastados pelo mesmo empregado, durante a vigência da presente 
Convenção, não poderá ultrapassar a 15 (quinze) dias. 
 

Garantias a Diretores Sindicais  
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - DELEGADO SINDICAL  
 
 
Fica assegurada a estabilidade para o Delegado Sindical, durante o exercício do mandato, o qual 
não poderá ter seu local de trabalho trocado unilateralmente, salvos os casos de força maior.  
  
Parágrafo Único. O sindicato laboral só poderá indicar Delegados Sindicais nos locais de 
trabalho onde trabalham o mínimo de 200 (duzentos) empregados da mesma empresa, sendo o 
limite máximo de 01 (hum) por local e 05 (cinco) por empresa.  
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - REMUNERAÇÃO DE SINDICALISTA  
 
 
As empresas pagarão o piso aos empregados investidos em cargos de direção sindical no 
SEACONS e que estiverem a disposição do sindicato, até o limite de um salário normativo de 
um trabalhador de limpeza, limitando a 1 (um) diretor por empresa, ficando às expensas do 
sindicato o valor que ultrapassar esse limite. 
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - TAXA NEGOCIAL  
 
 
Por deliberação da Assembleia Geral, por maioria de votos, ficam as empresas autorizadas e 
obrigadas a descontarem na folha de pagamento de seus empregados, desde que sejam 
associados e desde que seja autorizado pelo trabalhador de forma individual, prévia e expressa, 
em favor do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública 
e Ambiental, Coleta de Lixo e Similares do Estado de Goiás – SEACONS, a título de 
Contribuição Assistencial, os valores, conforme abaixo:  
  
a)      5% (cinco por cento) do salário no mês junho de 2019 e 5% (cinco por cento) do salário do 
mês de outubro de 2019, cujos montantes serão recolhidos respectivamente em 15/07/2019 e 
15/11/2019, diretamente na tesouraria do SEACONS ou em estabelecimento bancário indicado  
pelo sindicato profissional. 

  
b)      5% (cinco por cento) do salário no mês junho de 2020 e 5% (cinco por cento) do salário do 
mês de outubro de 2020, cujos montantes serão recolhidos respectivamente em 15/07/2020 e 
15/11/2020, diretamente na tesouraria do SEACONS ou em estabelecimento bancário indicado  
pelo sindicato profissional. 

  
Parágrafo Primeiro - Dos Novos Empregados. Para os empregados de todas as funções, que 
vierem a ser contratados e desde que associados, após os meses estipulado nas alíneas “a” e “b” 
do Caput desta cláusula, o desconto da contribuição assistencial será da seguinte forma: 
  
a)        Para os empregados de todas as funções que vierem a ser contratados no período de julho 
de 2019 a  setembro de 2019 e de  novembro de 2019 a maio de 2020, sindicalizados, desde que 
seja autorizado pelo trabalhador de forma individual, prévia e expressa, sofrerão o desconto de 
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um valor equivalente a 5% (cinco por cento), no mês de sua admissão, sendo essa importância 
recolhida obrigatoriamente, pela empresa até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao 
do desconto. 

  
b)        Para os empregados de todas as funções que vierem a ser contratados no período de julho 
de 2019 a  setembro de 2019 e de  novembro de 2019 a maio de 2020, sindicalizados, desde que 
seja autorizado pelo trabalhador de forma individual, prévia e expressa, sofrerão o desconto de 
um valor equivalente a 5% (cinco por cento), no mês de sua admissão, sendo essa importância 
recolhida obrigatoriamente, pela empresa até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao 
do desconto. 
  
Parágrafo Segundo. As empresas que deixarem de descontar e/ou recolher as importâncias 
avençadas nesta Cláusula, no prazo, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
  
a)      Após o prazo estabelecido incidirão em multas de 2% (dois por cento) sobre o total devido 
e mais mora diária de 0,11% (onze centésimos por cento), e, mais atualização monetária, quando 
o atraso for igual ou superior a 30 (trinta) dias. E, no caso de cobrança judicial, além dos 
acréscimos já mencionados, incidirão também à empresa, as custas processuais e honorários 
advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o total apurado. 
  
b)      As empresas ficam obrigadas a enviar ao SEACONS a 2ª (segunda ) via da guia de 
recolhimento, quando pagas em banco, bem como a relação dos empregados contribuintes , no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recolhimento, em cuja relação deve conter 
necessariamente os seguintes dados: mês a que se refere, nome e assinatura da empresa, nome do 
empregado, data da admissão, função e valor do desconto. Sendo que a empresa que não seguir 
as formalidades acima, estará sujeita a multa moratória de 2% (dois por cento) do valor da guia. 

  
c) Tendo sido a empresa notificada pelo SEACONS/GO, da falta do repasse dos descontos 
efetuados e do adimplemento da contribuição, objetos desta cláusula, e, decorridos 30 dias, não 
tendo sido quitados os referidos compromissos, fica o SEACONS/GO, na obrigação de mover 
Ação de Cumprimento perante a Justiça do Trabalho.  
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 
 
Conforme decisão da Assembleia Geral da categoria econômica, as empresas de asseio e 
conservação, que operam ou vierem a operar no Estado de Goiás, sindicalizadas ou não, 
recolherão com recursos próprios ao SEAC/GO – Sindicato das Empresas de Asseio, 
Conservação e de Outros Serviços Similares Terceirizáveis do Estado de Goiás, através de guias 
fornecidas pelo mesmo o equivalente a 9% (nove por cento) do montante bruto, das folhas de 
pagamento dos meses de abril de 2019 e abril de 2020, em três parcelas fixas de 3% (três por 
cento) cada, com vencimentos em 10/05, 10/07 e 10/09/2019 e 2020 respectivamente. (STF-RE 
220.700-1 – RS – DJ 13.11.98) 

 Parágrafo Único. Após o prazo estabelecido para os recolhimentos, será cobrado para resgate 
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destes débitos 2% (dois por cento) de multa, e 0,5% (meio por cento) de juros por mês de atraso 
mais correção monetária. 

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL  
 
 
As empresas recolherão com recursos próprios, através de guias bancárias fornecidas pelo 
Sindicato, 3% (três por cento) sobre o montante bruto da folha de pagamento do mês de maio de 
2019 e maio e 2020, com vencimento para 20/06/2019 e 20/06/2020, limitado a valor mínimo de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e máximo de R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e 
cinquenta reais). 
  
Parágrafo Único. Após os prazos estabelecidos para os recolhimentos, será cobrado para 
resgate destes débitos, 2% (dois por cento) de multa, 0,5% (meio por cento) de juros por mês de 
atraso, mais correção monetária. 
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  
 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - DESPESAS ODONTOLÓGICAS  
 
 
As empresas efetuarão desconto no pagamento dos seus empregados mediante autorização 
prévia e expressa dos empregados, alusivo às despesas por serviços odontológicos prestados pelo 
SEACONS e por qualquer outro sistema de assistência odontológica firmado pelas empresas, 
com anuência do SEAC/GO e Instituto IAFAS, para beneficiar os funcionários e seus 
dependentes. 
  
Parágrafo Primeiro. A entidade profissional ou a empresa conveniada, encaminhará as 
empregadoras a relação dos créditos juntamente com a autorização do desconto firmado pelo 
empregado. 
  
Parágrafo Segundo. As empresas efetuarão os repasses das importâncias levantadas até o 10º 
(décimo) dia posterior ao desconto, diretamente na tesouraria da entidade profissional e/ou à 
empresa conveniada na forma contratual. 
  
Parágrafo Terceiro. As empresas não serão responsabilizadas por futuros descontos aos 
empregados que, rescindindo o contrato de trabalho, deixarem despesas pendentes pelos serviços 
odontológicos prestados. Da mesma forma, as mesmas empresas não serão comprometidas ao 
pagamento desses mesmos serviços, haja vista que os descontos salariais possuem a mesma 
natureza que os adiantamentos de salários. 
  
Parágrafo Quarto. Os descontos se aterão ao limite estabelecido em Lei. 
 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - GUIAS DE RECOLHIMENTO  
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As empresas estão obrigadas a encaminharem as guias de recolhimento do INSS (GPS) ao 
Sindicato Profissional. 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - DAS CONQUISTAS E CONCESSÕES  
 
 
Os sindicatos convenentes declaram, que na negociação coletiva ora formalizada, houveram 
concessões mútuas, razão pela qual os direitos e deveres, benefícios e restrições expressos nas 
diversas cláusulas, não devem ser vistos isoladamente, e sim como insertos na integralidade do 
pactuado, respeito ao costume e, principalmente, da busca da possibilidade de manutenção e 
geração de empregos, bem como de se viabilizar a atividade econômica (art. 7º, inciso XXVI, da 
Constituição Federal). 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - DOCUMENTAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA  
 
 
As empresas que participarem de licitações públicas ou que apresentarem quaisquer propostas a 
clientes particulares, obrigatoriamente deverão juntar à documentação ou à proposta, 
respectivamente, mesmo que não solicitados pelo tomador de serviços, a certidão de 
regularidade trabalhista sindical e uma cópia da presente Convenção Coletiva, a fim de que 
fiquem cientes das obrigações ajustadas, evitando descumprimento de seus termos.  
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA E SINDICAL  
 
 
Por força desta Convenção Coletiva, e em atendimento ao disposto no art. 607 da CLT, as 
empresas para participarem em licitações promovidas por órgãos da administração pública, 
direta, indireta ou contratação por setores privados, deverão apresentar certidão de regularidade 
para com suas obrigações sindicais.  
  
Parágrafo Primeiro. Esta certidão será expedida pelo Sindicato Patronal, assinada por seu 
Presidente ou seu substituto legal, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a devida 
solicitação, que será emitida após consulta ao Sindicato laboral, que dará resposta em 48 h. por 
escrito ou silenciando-se nos casos de “nada consta”. Havendo pendências legais com quaisquer 
das Entidades, a certidão não será emitida.  
  
Parágrafo Segundo. A emissão da referida certidão será específica para cada tomador de 
serviços, cujo nome e demais dados serão fornecidos quando do seu requerimento pela empresa 
interessada, associada ou não do Sindicato Patronal. Os custos da certidão, inclusive aqueles 
alusivos à consulta ao Sindicato laboral, poderão ser cobrados dos interessados, ficando o valor 
estipulado em 10% (dez por cento) do valor do piso estabelecido na presente Convenção. Sua 
validade será de 30 (trinta) dias e fica vedada a emissão de certidões ou declarações de 
cumprimento parcial das obrigações. 
  
Parágrafo Terceiro. Consideram-se obrigações sindicais, com as quais as empresas deverão 
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estar em situação de regularidade para com as duas Entidades convenentes, para fins de emissão 
da certidão de que trata a presente cláusula: 
  
a) Contribuição sindical; 
b) Contribuições patronais obrigatórias previstas na CCT; 
c) Cumprimento integral desta Convenção, a ser confirmada pelas duas entidades sindicais; 
d)Cumprimento das normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho previstas 

na CLT, bem como na legislação complementar concernente às matérias trabalhista e 
previdenciária. 

e) Comprovante de Seguro de Vida atualizado, na forma da Cláusula Décima Sétima; 
f) Apresentação, a critério do sindicato patronal, de todos os comprovantes de pagamentos 

efetuados do benefício Amparo Familiar, acompanhados da CAGED ou SEFIP à partir de 
março/2017, e durante a vigência desta CCT, na forma da Cláusula Décima Oitava;  

g) Apresentação de requerimento e, a critério do Sindicato Patronal, fazer-se acompanhar por 
CND do INSS, do FGTS, da Divida Ativa da União, da Receita Federal, bem como por 
certidões negativas de falência e concordata e CNDT e CAGED do mês anterior 

  
Parágrafo Quarto. A falta de certidão ou a sua apresentação com prazo vencido, permitirá às 
demais empresas licitantes, nos casos de licitações públicas, alvejarem o processo licitatório por 
descumprimento das cláusulas acordadas. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Regras para a Negociação  

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - NEGOCIAÇÃO/ACORDO COLETIVO  
 
 
Para a manutenção de empregabilidade e de outros casos de interesse do trabalhador, os Acordos 
Coletivos deverão ser firmados, nos termos da Cláusula Sexagésima Quarta da presente 
Convenção. 
  
 Parágrafo Único. Para firmar Acordos Coletivos de Trabalho as empresas devem comprovar 
estar quites com suas obrigações trabalhistas e Sindicais, conforme disposto no Parágrafo 
Terceiro da Cláusula Sexagésima Segunda desta CCT, e requisitar a assistência obrigatória do 
Sindicato Patronal. 
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, MEDIAÇÃO E 
ARBITRAGEM  
 
 
Considerando as disposições da Lei 13.467/2017, art. 611-A, as partes acordam entre si criar a 
Comissão de Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem, com base nas condições abaixo 
enunciadas: 

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
Para validar este documento informe o código 325645219721 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



  
Parágrafo Primeiro. Com base na Lei nº 9.958/2000 fica criada a Comissão de Conciliação 
Prévia – CCP entre os sindicatos signatários para que empregadores e trabalhadores possam 
celebrar acordo acerca de parcelas e direitos de natureza trabalhista, sendo que com base no 
parágrafo único do artigo 625-E da referida lei, o termo de conciliação é título executivo 
extrajudicial e tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente 
ressalvadas. 
  
Parágrafo Segundo. Constitui objetivo geral da Comissão de Conciliação Prévia, a solução dos 
conflitos individuais decorrentes das relações de trabalho, por acordo entre as próprias partes, 
com a intermediação dos sindicatos dos empregados e dos empregadores, através de seus 
representantes conciliadores, sem a intermediação da Justiça do Trabalho ou qualquer outro 
órgão público. 
  
Parágrafo Terceiro. Todos os acordos coletivos serão firmados perante a presente comissão, 
com a mediação dos Sindicatos signatários, com assinatura do Sindicato Laboral e anuência do 
Sindicato Patronal. 
  
Parágrafo Quarto. A presente Comissão também funcionará como Câmara de Arbitragem para 
os empregados enquadrados no art. 507-A da CLT, que percebam remuneração superior a duas 
vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social e 
que em seus contratos de trabalho haja cláusula compromissória pactuada com concordância do 
empregado em submeter seus litígios a essa Comissão, nos termos previstos na Lei 9.307/96. 
  
Parágrafo Quinto. A forma de organização, funcionamento e manutenção da Comissão prevista 
na presente cláusula será definida pelos Sindicatos signatários, através de Regimento Interno. 
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - EFEITOS E GARANTIAS  
 
 
Não haverá restituição ou diminuição de salários por efeito da presente Convenção. 
  
Parágrafo Primeiro. Fica sem efeito a vigência da CCT-MTE nº GO000197/2018 registrada em 
22/03/2018 sob o Processo nº 46.208.002729/2018-22 (19/03/2018) que se encerra em 29 de 
fevereiro de 2020. 
  
Parágrafo Segundo. Em 1º de março de 2020, serão negociados os pisos salariais e o auxílio 
alimentação, disposto nesta Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - REFORMA TRABALHISTA  
 
 
Em havendo alteração na Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), as partes convenentes, 
deixam previamente acordado de promover através de Termo Aditivo à esta convenção o 

Nº Processo PROAD: 201903000158606

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 14/07/2020 às 13:57.
Para validar este documento informe o código 325645219721 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ajustamento/ acréscimo das cláusulas que se fizerem necessárias. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS  
 
 
Fica estabelecida às partes convenentes, a multa equivalente a 20% (vinte por cento) do salário 
básico mensal da função de Artífice de Limpeza, por infração de qualquer das cláusulas da 
presente Convenção, por ocorrência, cujo valor será revertido, obrigatoriamente, à parte 
prejudicada e ao sindicato profissional. 
 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 

As partes elegem o foro de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, para dirimir quaisquer 
controvérsias oriundas do cumprimento e da interpretação da presente Convenção, em 
detrimento  de outros por mais  privilegiados que sejam. 

  

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Convenção Coletiva de 
Trabalho, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, devendo uma via ser encaminhada à Delegacia 
Regional do Trabalho e Emprego/Goiás para o registro. 

  

  

Goiânia/GO, 28 de março de 2019. 

  

 

 
 

RILDO RIBEIRO DE MIRANDA  
Presidente  

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO CONSERV LIMP PUB E AMBIENT 
COL LIXO SIM EST GOIAS  

 
 
 

EDGAR SEGATO NETO  
Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA E 
TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DO ESTADO DE GOIAS - SEAC-GO  
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ANEXOS  

ANEXO I - ATA SEACONS PARTE 1  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA SEACONS PARTE 2  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO III - ATA SEACONS PARTE 3  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO IV - ATA SEACONS PARTE 4  
 
 

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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