
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 201908000182994

1. DO OBJETO

 1.1. Contratação  de  empresa  especializada  no  fornecimento  de  serviços

terceirizados de Office boy, de Teleoperadores de Call Center e Supervisores de

Teleoperadores  de  Call  Center  e  de  Auxiliar  de  Arquivo,  com  os  respectivos

uniformes,  conforme condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste

instrumento.

2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. A presente contratação tem como finalidade assegurar a continuidade dos

serviços  terceirizados  de  Office  boy,  Teleoperadores  e  Supervisores  de

Teleoperadores atualmente prestados nas dependências do Poder Judiciário do

Estado de Goiás, bem como a contratação do serviço de Auxiliar de Arquivo.

 2.2. Relativamente à continuidade dos serviços de Office boy, impende ressaltar

que a  atividade  de digitalização  dos  processos  atualmente  realizada por  este

Poder, fez com o que tais serviços fossem ainda mais demandados.

 2.3. Aliás, a digitalização está sendo cada vez mais ampliada para abarcar todo

o acervo de processos, visto que, ultimamente, tornou-se primordial não só em

razão do aumento do  home office no âmbito desta Administração, mas também

em atenção  à  inadiável  e  constante  necessidade  de  evolução  tecnológica  na

atuação administrativa e jurisdicional.

 2.4. Verifica-se, portanto, a necessidade da contratação do serviço de Office

boy por ser indispensável na logística de apoio à realização de toda atividade

judicial e administrativa do Tribunal de Justiça, especialmente no desempenho da

ampla e almejada digitalização então mencionada. 
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 2.5. No que refere-se à essencialidade do serviço de Teleoperadores e seus

Supervisores, cumpre ressaltar que trata-se de meio pelo qual os jurisdicionais

podem ter acesso à informações gerais, processuais e/ou institucionais, conforme

preconiza a moderna prática de gestão pública. Isso proporciona um atendimento

ágil, simplificado e igualitário, evitando, inclusive, que o jurisdicionado se desloque

e acesse desnecessariamente as dependências do Poder Judiciário Goiano.

 2.6. Quanto à importância da contratação do serviço de Auxiliar  de Arquivo,

importa ressaltar que o acervo do arquivo do TJGO, bem como das Comarcas do

interior do Estado possuem grande quantidade de documentos e encontram-se

cada vez mais lotados devido ao expressivo número de processos acumulados ao

longo  do  tempo.  Grande  parte  destes  documentos  encontram-se  aptos  para

descarte, porém, para a execução dessa tarefa é necessário a análise por mão de

obra especializada, capazes de examinar sua inutilidade com a adequada cautela

e segurança. Ademais, a organização do arquivo e a eliminação de documentos

deve fazer parte da rotina de qualquer órgão ou instituição.

 2.7. Assim, justifica-se tal contratação pois, dentre as várias atividades a serem

desempenhadas pelos Auxiliares de Arquivo, encontra-se o referido descarte de

documentos, o que possibilitará, não só a liberação de espaço físico nas várias

unidades  deste  Poder,  mas  também  a  economia  financeira,  considerando  os

custos gerados com o aluguel de galpões para a guarda de papéis.

 2.8. Desse  modo,  observa-se  que  todos  os  serviços  demandados  são

indispensáveis ao bom andamento das atividades desta Administração em razão

da sua natureza contínua e de apoio à realização das atividades essenciais ao

cumprimento da missão institucional do Poder Judiciário Goiano.

 2.9. A necessidade da contratação também se faz presente em razão de o

Poder  Judiciário  do  Estado  de  Goiás  não  possuir  em  seu  quadro  efetivo  de

pessoal,  servidores  com  atribuição  para  execução  desses  serviços.  Ademais,

estes devem ser, preferencialmente, objeto de execução indireta, a exemplo do
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que  dispõe  o  Decreto  9.507/2018  e  o  art.  7º,  IN  5/2017  do  Ministério  do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

 2.10. Outro ponto a ser destacado refere-se ao serviço de Chapa/Carregador.

Nota-se que o Edital nº 41/2015 previa a contratação desse serviço, porém, não

se pretende assegurar  a  continuidade desse serviço  na presente contratação.

Isso porque, nesse caso, verificou-se a vantajosidade da alteração desse posto

pelo  de  Office  boy  por  três  motivos:  -  as  funções  desempenhadas  por  essa

categoria  são  mais  amplas;  -  a  digitalização  dos  processos  físicos  reduziu  a

necessidade  da  função  de  Chapa;  -  acarretará  economicidade  para  a

Administração Pública.

 2.11. Por fim, necessário se faz ressaltar sobre a vantajosidade da realização de

licitação conjunta no caso em tela, não obstante a Lei 8.666/93 e a Súmula 247

do Tribunal  de  Contas  da  União  estabeleçam como regra  o  parcelamento  do

objeto da licitação.

 2.12. Isso porque percebeu-se que os serviços pretendidos envolvem áreas de

mercado  que  não  exigem  especificação  técnica  dos  prestadores  do  serviço.

Nessa hipótese, a reunião de tais serviços pode gerar, inclusive, redução do custo

da  contratação,  sem  prejuízo  à  competitividade,  já  que  grande  parte  das

empresas  que  atuam  com  terceirizações  lidam  com  todos  esses  serviços.

Verificou-se, portanto, que a contratação por preço global permitirá que o mercado

ofereça preços menores em relação aos que seriam ofertados caso houvesse a

separação por lotes.

 2.13. O Tribunal de Constas da União já manifestou a esse respeito, explicitando

que, no caso de contratação de serviço terceirizado sem especificação técnica,

como nos presentes autos, a administração não está contratando a atividade em

si, mas a gestão da mão de obra, sobretudo porque no mercado as empresas que

atuam nessa área não são especialistas em cada um dos serviços que oferecem.
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A atividade econômica delas é fazer o recrutamento, seleção e gestão dos seus

empregados.

 2.14. Sobre o assunto, o TCU entendeu que o parcelamento do objeto deve ser

adotado apenas na contratação de serviços de maior especialização técnica, uma

vez que, como regra, o parcelamento não propicia ampliação de competitividade

na  contratação  de  serviços  de  menor  especialização  (Acórdão  10049/2018,

Segunda  Câmara,  Representação,  Relator  Ministro-Substituto  André  de

Carvalho).

 2.15. Ademais, dividir o certame por itens de acordo com as funções resultaria

em contratos baixos, com alto potencial de resultar em licitação deserta, visto que

os valores não seriam atrativos.

 2.16. Pelo exposto,  verifica-se devidamente motivada e respaldada a decisão

dessa Administração pela realização de uma licitação conjunta.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

de dedicação exclusiva, a ser prestado de forma contínua e contratado mediante

licitação, na modalidade pregão em sua forma eletrônica;

 3.1.1. 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;

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

considerados no Decreto n° 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;
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 3.3. A  prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os

empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. DAS CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA O SERVIÇO

 4.1. Do quadro de mão de obra:

 4.1.1. O quadro abaixo  demonstra  o  quantitativo,  a  lotação e  a jornada de

trabalho da mão de obra necessária em cada categoria:

Tipo de

Mão de obra

Quantitativo
de postos

Local de execução do
serviço

Jornada de Trabalho 

Office
boy/contínuo

75

33 postos – Coordenadoria 
Administrativa da Diretoria do 
Foro

44 horas semanais20 postos – Diretoria 
Judiciária

22 postos – Diretoria 
Administrativa

Teleoperador 26
Núcleo Técnico de 
Telecomunicações da 
Diretoria de Informática

36 horas semanais (de
segunda a sexta-feira),
dividia em 2 turnos

(13 postos no turno 
matutino e 13 postos 
no turno vespertino)

Supervisor de
Teleoperador

2
Núcleo Técnico de 
Telecomunicações da 
Diretoria de Informática

44 horas semanais
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Auxiliar de
Arquivo

15
Assessoria de Gestão 
Documental

44 horas semanais

 4.2. As atribuições e o perfil profissiográfico de cada serviço está especificado

no Anexo VI deste instrumento.

 4.3. A  jornada  de  trabalho  será  determinada  conforme  necessidade  e

expediente do Poder Judiciário e no que está previsto no inciso XIII, do Art. 7º, da

Constituição Federal, no art. 58 da CLT e na Convenção Coletiva de Trabalho de

cada categoria, podendo, portanto, ser diferente da indicação constante no item

4.1.1;

 4.4. Não  havendo  expediente  no  Contratante  aos  sábados,  poderá  ser

ultrapassado o período diário de 8hs, de 2ª a 6ª feira,  em relação a algumas

categorias, para compensação do sábado não trabalhado;

 4.5. Os locais  e  horários  dos  postos  de  serviços  poderão  ser  alterados  de

acordo com as necessidades da Administração,  comunicando-se à Contratada

com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis;

5. DO  SALÁRIO  BASE  E  DA  REMUNERAÇÃO  MENSAL  DOS

PROFISSIONAIS

 5.1. Para o certame licitatório, a remuneração e os benefícios aplicáveis para

cada categoria deverão ter como referência o valor estabelecido na respectiva

convenção  coletiva  vigente,  bem  como  por  meio  da  média  salarial  do

SINE/Trabalha Brasil  (Anexos VIII,  IX  e X),  observada a remuneração mínima

descrita na tabela abaixo:
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Função
Média Salarial/

Piso Salarial/Convenção Coletiva

Office Boy R$ 1.060,00 (CCT – Anexo VIII)

Teleoperador R$ 1.033,41 (CCT – Anexo IX)

Supervisor de Teleoperador R$ 1.621,61 (CCT – Anexo IX)

Auxiliar de Arquivo R$ 1.165,24 (site: 
www.trabalhabrasil.com.br/media-salarial-
para-auxiliar-de-arquivo – Anexo X)

 5.2. Na ausência de Convenção Coletiva de Trabalho vigente, os benefícios e

reajustes  deverão  ser  aplicados  com  base  na  Convenção  do  SEACONS  –

Sindicato  dos  Empregados  de  Empresas  de  Asseio  Conservação  e  Limpeza

Urbana; 

 5.3. Do deslocamento para outras Comarcas para o serviço de AUXILIAR DE

ARQUIVO:

 5.3.1. O  serviço  de  Auxiliar  de  Arquivo  poderá,  excepcionalmente,  ser

executado em viagens às Comarcas do interior do Estado de Goiás, desde que

devidamente autorizado pelo Gestor do Contrato e comprovada a necessidade

dos serviços, cabendo à Contratada o pagamento das respectivas diárias aos

seus funcionários, cujas despesas serão ressarcidas pelo Contratante;

 5.3.2. Ocorrendo a necessidade de deslocamento de Auxiliar(es) de Arquivo

para  outras  Comarcas,  com  fulcro  de  prestação  de  serviços,  ao  exclusivo

critério de necessidade do Contratante, o Gestor do Contrato comunicará à

Contratada para que efetue o pagamento das respectivas diárias,  mediante

depósito  em conta  do  próprio  funcionário,  no  prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,

cabendo a  aplicação  de glosa  de pagamento,  por  dia  de  atraso,  conforme

estabelecido no Instrumento de Medição de Resultado;
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 5.3.3. O  valor  da  diária  será  correspondente  ao  previsto  na  Convenção

Coletiva de Trabalho da categoria;

 5.3.4. Caso não haja previsão na referida norma da categoria correspondente,

o valor da diária será de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), para deslocamentos

acima de 80km e será corrigido, anualmente, pelo Índice Nacional de Preços

ao Consumidor – IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, condicionado à

prorrogação do contrato;

 5.3.5. A Contratada  será  ressarcida  das  despesas  efetuadas  com  diárias,

mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento ao funcionário e

da(s) autorização(ões) de viagem(ns) emitida(s) pelo Contratante;

 5.3.6. Estima-se  que  os  deslocamentos  necessários  ao  atendimento  dos

serviços  eventuais,  em  locais  diversos  da  sede  habitual,  obedecerão  ao

seguinte quantitativo:

Quantidade de diárias estimada por
período

Valor unitário da
diária

Valor Anual

Por mês Por ano

50 600 R$ 210,00 R$ 126.000,00

6. DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA  

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

emolumentos, encargos sociais, insumos, adicionais, contribuições ou obrigações

decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e demais custos que

envolvem a prestação dos serviços.

 6.2. Deverá incluir na composição do preço o custo de funcionários substitutos

para  eventuais  faltas  para  os  todos  os  cargos,  observando-se  que,  para  as

funções  de  Teleoperadores  e  Supervisores  de  Teleoperadores,  a  substituição

deverá  ser  por  meio  de  profissional  devidamente  treinado  quanto  ao

conhecimento e acesso aos sistemas utilizados na execução dos serviços;
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 6.3. Deverá  haver  métodos  de  incentivo  visando  motivar  o  profissional  no

desempenho de suas atividades e realizar, às custas da Contratada, a cada 6

(seis) meses, treinamento e reciclagem dos profissionais, abordando temas de

relações interpessoais, segurança no trabalho, atendimento ao público e outros

temas de acordo com a necessidade dos postos de serviços, e sempre que o

Contratante entender conveniente, sem que isso gere custos adicionais;

 6.4. A empresa proponente deverá apresentar a planilha de custos e formação

de preços (modelo no Anexo VII) demonstrando o valor proposto para a execução

dos serviços,  com exibição  dos  valores  unitários  e  total  e  do  valor  global  da

proposta;

 6.5. 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;

 6.6. 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;

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

V do Decreto 6.957/2009;

 6.8. 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;
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 6.9. A licitante  vencedora  deverá  arcar  com o  ônus  decorrente  de  eventual

equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,  devendo

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;

 6.10. 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;

 6.11. 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;

 6.12. 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;

 6.13. A  prestação  dos  serviços  pela  Contratada  poderá  ser  suspensa

parcialmente,  a  critério  do  Contratante,  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,  de acordo com as explanações constantes dos

itens subsequentes:

 6.13.1. Durante os períodos indicados no item 6.13 é possível que haja

expressiva redução da necessidade dos serviços objeto da  contratação em

tela, o que geraria ociosidade dos serviços terceirizados e tornaria improfícua a

manutenção de todo o efetivo dos respectivos empregados; Ademais, além de
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não proveitosa, a presença de todos os empregados terceirizados nos órgãos,

nesses casos, traria custos inoportunos para administração como gastos com

água e energia elétrica;

 6.13.2. 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;

 6.13.3. Em razão do que foi exposto nos subitens 6.13.1 e 6.13.2, nos

períodos indicados no item 6.13 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;

7. DA VISTORIA

 7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante

poderá  realizar  vistoria  nas  instalações  do  local  de  execução  dos  serviços,

acompanhado por servidor designado para esse fim;

 7.2. “Declaração de Vistoria” deverá ser assinada pela empresa – Anexo I –

pelo  que  declara  que  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações  e  das

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

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

não Vistoria” constante no Anexo II, ficando ciente da impossibilidade de alegar
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desconhecimento  das  instalações,  dúvidas  ou  esquecimentos  de  quaisquer

detalhes dos locais da execução dos serviços;

 7.4. Para a realização da vistoria, as empresas interessadas deverão agendar,

em dias úteis e em horário comercial, com o Gestor do Contrato;

 7.5. 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;

 7.6. Para  a  vistoria  o  licitante,  ou  o  seu  representante,  deverá  estar

devidamente  identificado,  mediante  apresentação de documento de identidade

civil  e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a

realização da vistoria;

 7.7. A empresa licitante deverá verificar a existência de condições insalubres ou

de  periculosidade  no  local  de  trabalho  que  a  obriguem  ao  fornecimento  de

determinados Equipamentos de Proteção  Individual  (EPI)  e  ao  pagamento  de

adicionais;

 7.7.1. Caso  a  empresa  entenda  pela  existência  dessas  condições  de

insalubridade e periculosidade,  deverá apresentar,  às suas expensas,  laudo

técnico que confirme a necessidade e grau desses adicionais;

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

empresa  deverá  entrar  em contato  com o  Gestor  do  Contrato  para  obter  as

informações necessárias para a elaboração da proposta;

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

 8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, pelos servidores

especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas,

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente

Rua 19, Qd. A8, Lt. 6, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
Contatos: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201908000182994

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 23/10/2020 às 01:41.
Para validar este documento informe o código 351387259898 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as

providências cabíveis;

 8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando

prazo para a sua correção,  certificando-se que as soluções por ela propostas

sejam as mais adequadas;

 8.4. Não  permitir  que  os  empregados  da  Contratada  realizem horas  extras,

exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada

pela  autoridade  do  órgão  para  o  qual  o  trabalho  seja  prestado  e  desde  que

observado o limite da legislação trabalhista;

 8.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e

condições estabelecidas neste Termo de Referência;

 8.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura

da Contratada, no que couber;

 8.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

 8.7.1. Exercer  o  poder  de  mando  sobre  os  empregados  da  Contratada,

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,

exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;

 8.7.2. Direcionar  a  contratação  de  pessoas  para  trabalhar  nas  empresas

Contratadas;

 8.7.3. Promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos  trabalhadores  da

Contratada,  mediante  a  utilização  destes  em  atividades  distintas  daquelas

previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a

qual o trabalhador foi contratado;

 8.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
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 8.8.1. A  concessão  de  férias  remuneradas  e  o  pagamento  do  respectivo

adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde,

quando for devido;

 8.8.2. O  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS  dos

empregados  que  efetivamente  participem  da  execução  dos  serviços

contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

 8.8.3. O  pagamento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias  dos

empregados dispensados até a data da extinção do contrato;

 8.8.4. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal

empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável

por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato.

 8.9. Fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços

objeto do contrato;

 8.10. Realizar  avaliações  periódicas  da  qualidade  dos  serviços,  após  seu

recebimento;

 8.11. Cientificar a Diretoria-Geral para adoção das medidas cabíveis quando do

descumprimento das obrigações pela Contratada;

 8.12. Fiscalizar  o  cumprimento  dos  requisitos  legais,  quando  a  Contratada

houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art.  3º, § 5º, da Lei nº

8.666, de 1993;

 8.13. Assegurar  que  o  ambiente  de  trabalho,  inclusive  seus  equipamentos  e

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada,

das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado

em suas dependências, ou em local designado;

 8.14. 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.
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9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 9.1. Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento

das cláusulas contratuais, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo

de Referência e em sua proposta;

 9.2. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.

 9.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, no prazo fixado pelo gestor/fiscal do contrato, os serviços efetuados em que

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;

 9.4. Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do

objeto,  bem como por  todo e  qualquer  dano causado ao Tribunal  de  Justiça,

devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando o

Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

 9.5. Vedar  a  utilização,  na  execução  dos  serviços,  de  empregado  que  seja

familiar  de  agente  público  ocupante  de  cargo  em  comissão  ou  função  de

confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 3º da Resolução nº 7/2005

do Conselho Nacional de Justiça;

 9.6. Disponibilizar ao Contratante os empregados devidamente uniformizados e

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de

Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

 9.7. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme

disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

 9.8. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços

a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

 9.9. Encaminhar relação constando o nome completo dos empregados, data de

admissão, função, unidade de lotação, por e-mail em arquivo editável, para que o

Gestor possa montar sua planilha de controle de empregados;
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 9.10. Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos

serviços:

 9.10.1. relação  dos  empregados,  contendo  nome  completo,  cargo  ou

função, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade

(RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

 9.10.2. Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (CTPS)  dos

empregados  admitidos  e  dos  responsáveis  técnicos  pela  execução  dos

serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada;

 9.10.3. Exames médicos  admissionais  dos empregados  da  Contratada

que prestarão os serviços;

 9.10.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a

quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

 9.10.5. Os documentos acima mencionados deverão ser  apresentados

para  cada  novo  empregado  que  se  vincule  à  prestação  do  contrato

administrativo.  De igual  modo,  o  desligamento de empregados no curso do

contrato  de  prestação  de  serviços  deve  ser  devidamente  comunicado,  com

toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do

que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

 9.11. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem

por não receber o vale-transporte.

 9.12. Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta

do  mês  seguinte  ao  da  prestação  dos  serviços,  os  documentos  a  seguir

relacionados, quando não for possível a verificação da regularidade por meio de

certidões emitidas pela internet, em relação aos empregados regidos pela CLT:

 9.12.1. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da

União;
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 9.12.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas

Distrital e Municipal do domicílio ou sede da Contratada;

 9.12.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

 9.12.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,

 9.13. Substituir, no prazo de 2 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais

como faltas e licenças, o empregado posto a serviço do Contratante, devendo

identificar previamente o respectivo substituto ao Gestor/Fiscal do Contrato;

 9.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,

Convenção,  Dissídio  Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  de  cada  categoria

abrangida  pelo  contrato,  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja

inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

 9.14.1. Não  serão  incluídas  nas  planilhas  de  custos  e  formação  de

preços  as  disposições  contidas  em  Acordos,  Dissídios  ou  Convenções

Coletivas  que  tratem de  pagamento  de  participação  dos  trabalhadores  nos

lucros ou resultados da empresa contratada,  de matéria não trabalhista,  de

obrigações  e  direitos  que  somente  se  aplicam  aos  contratos  com  a

Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,

bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

 9.15. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução

contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em

agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação

dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte do

Contratante.  Em caso de impossibilidade de cumprimento  desta  disposição,  a

Contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise

sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.
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 9.16. Autorizar  a  Administração  contratante,  no  momento  da  assinatura  do

contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e

demais  verbas  trabalhistas  diretamente  aos  trabalhadores,  bem  como  das

contribuições  previdenciárias  e  do  FGTS,  quando  não  demonstrado  o

cumprimento  tempestivo  e  regular  dessas  obrigações,  até  o  momento  da

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

 9.16.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela

própria Administração (ex.:  por falta da documentação pertinente, tais como

folha  de  pagamento,  rescisões  dos  contratos  e  guias  de  recolhimento),  os

valores retidos cautelarmente serão depositados para a Justiça do Trabalho,

com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e

das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS

decorrentes.

 9.17. Atender  às  solicitações  do  Contratante  quanto  à  substituição  dos

empregados alocados, no prazo fixado pelo gestor/fiscal do contrato, nos casos

em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do

serviço;

 9.18. Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas

Internas da Administração;

 9.19. Instruir  seus  empregados  a  respeito  das  atividades  a  serem

desempenhadas,  alertando-os  a  não  executar  atividades  não  abrangidas  pelo

contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência

neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

 9.20.  Instruir  seus  empregados,  no  início  da  execução  contratual,  quanto  à

obtenção  das  informações  de  seus  interesses  perante  os  órgãos  públicos,

relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre

outras, as seguintes medidas:
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 9.20.1.  Viabilizar 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,  no  prazo  máximo de  60  (sessenta)  dias,  contados  do  início  da

prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

 9.20.2.  Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para

a  obtenção  de  extratos  de  recolhimentos  de  seus  direitos  sociais,

preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

 9.21. Manter  preposto,  aceito  pela  Administração,  para  representá-la  na

execução do contrato;

 9.22. Relatar  ao  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no

decorrer da prestação dos serviços;

 9.23. Fornecer,  sempre que solicitados pelo Contratante,  os comprovantes do

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas

dos empregados colocados à disposição do Contratante;

 9.23.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS

implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao

inadimplemento,  mediante  prévia  comunicação,  até  que  a  situação  seja

regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

 9.23.2. Ultrapassado  o  prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  na

comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a

Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos

empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços

objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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 a. O  sindicato  representante  da  categoria  do  trabalhador  deverá  ser

notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das respectivas

verbas.

 9.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre;

 9.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

 9.26. Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do

cumprimento do contrato;

 9.27. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as

exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006;

 9.28. Comunicar  formalmente  à  Receita  Federal  a  assinatura  do  contrato  de

prestação  de  serviços  mediante  cessão  de  mão  de  obra,  salvo  as  exceções

previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro

de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês

seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do

art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

 9.28.1. Para  efeito  de  comprovação  da  comunicação,  a  Contratada

deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil,  com

comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato

de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil

do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

 9.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento

dos  quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis
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decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o

quantitativo  de  vale-transporte,  devendo  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 nº 8.666, de 1993.

 9.30. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

 9.31. Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pelo  Contratante,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos à execução do serviço.

 9.32. Paralisar,  por  determinação do Contratante,  qualquer  atividade que não

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

segurança de pessoas ou bens de terceiros.

 9.33. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e

tudo  o  que  for  necessário  à  execução  dos  serviços,  durante  a  vigência  do

contrato.

 9.34. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a

conduzi-los  eficaz  e  eficientemente,  de  acordo  com  os  documentos  e

especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

 9.35. Conduzir  os trabalhos com estrita  observância às normas da legislação

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre

limpo o local  dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e

disciplina.

 9.36. Submeter  previamente,  por  escrito,  ao  Contratante,  para  análise  e

aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das

especificações constantes deste Termo de Referência.

 9.37. Cumprir,  durante todo o período de execução do contrato, a reserva de

cargos  prevista  em  lei  para  pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da
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Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação,

quando a Contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei

nº 13.146, de 2015.

 9.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual

ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

 9.39. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

 9.40. Não  caucionar  ou  utilizar  o  Contrato  para  qualquer  outra  operação

financeira  sem  prévia  e  expressa  autorização  do  Contratante,  sob  pena  de

rescisão contratual.

 9.41. Não  aceitar  empregados  trabalhando  nas  dependências  do  Poder

Judiciário sem o devido uniforme e EPI’s, sendo que, o descumprimento a essa

regra será motivo de glosa pelo Instrumento de Medição de Resultado nos termos

do que consta no Anexo III.

 9.42. Ter ciência de que o descumprimento total  ou parcial  das obrigações e

responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das

obrigações  trabalhistas,  não  recolhimento  das  contribuições  sociais,

previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de

habilitação,  ensejará  a  aplicação  de  sanções  administrativas,  previstas  no

instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão

contratual, por ato unilateral e escrito do Contratante, conforme disposto nos arts.

77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. DA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

 10.1.  A  contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  no  fornecimento  de

serviços  terceirizados  de  Office  boy,  de  Teleoperadores  de  Call  Center  e

Supervisores de Teleoperadores de Call Center e de Auxiliar de Arquivo tem como
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forma de labor, por sua própria natureza, a existência de subordinação entre o

trabalhador e o fornecedor do serviço; 

 10.2.  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”;

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 11.1. A licitante deverá comprovar a capacidade técnico-operacional da empresa

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:

 11.2. Para atender a exigência acima, quando o número de postos de trabalho

da categoria profissional a ser contratada for superior a 40 (quarenta) postos, a

licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) com um mínimo 50%

(cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados;

 11.2.1. Quando  o  número  de  postos  de  trabalho  da  categoria  a  ser

contratada for igual ou inferior a 40 (quarenta), a licitante deverá comprovar

que tenha executado contrato(s)  em número de postos  equivalentes  ao da

contratação.

 11.3. Não  serão  considerados  atestados  emitidos  por  empresas  de  iniciativa

privada pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante;
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 11.4. 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.

 11.5. 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);

 11.6. 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;

 11.7.  O  licitante  deve  disponibilizar  todas  as  informações  necessárias  à

comprovação  da  legitimidade  dos  atestados,  apresentando  os  documentos

porventura solicitados pela Administração para tal comprovação;

12. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

 12.1. A licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

 12.1.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou

extrajudicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa, emitida

num período máximo de trinta (30)  dias anteriores à data da realização do

certame;

 12.1.2. Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando

encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

 12.2. Serão  considerados  aceitos  o  balanço  patrimonial  e  demonstrações

contábeis assim apresentados:

 12.2.1. Publicados em Diário Oficial;
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 12.2.2. Publicados em jornal;

 12.2.3. Por  cópia  ou  fotocópia  registrada  ou  autenticada  na  Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante

 12.2.4. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado

na  Junta  Comercial  da  sede  ou  domicílio  da  licitante,  ou  em  outro  órgão

equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento;

 12.3. Serão  analisados  no  balanço  patrimonial  os  índices  de  liquidez  geral,

liquidez corrente e solvência geral que serão apurados com a observância dos

resultados do ativo circulante, realizável a longo prazo, passivo circulante, exigível

a longo prazo e ativo total;

 12.4. As empresas constituídas no presente exercício civil, deverão apresentar o

balanço de abertura ou o último balanço patrimonial levantado;

13. DOS UNIFORMES E EPI´s

 13.1. Os  uniformes  e  EPI’s  a  serem  fornecidos  pela  Contratada  a  seus

empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no

Tribunal de Justiça, sem qualquer repasse do custo para o empregado;

 13.2. O uniforme, bem como os EPI’s, deverão ser confeccionados com tecido e

material  de  qualidade,  seguindo a  descrição e  quantidade de peças descritas

abaixo:

UNIFORMES PARA OFFICE BOY, TELEOPERADORES, SUPERVISORES DE
TELEOPERADORES E AUXILIAR DE ARQUIVO

QUANTIDADE FORNECIDA
INICIALMENTE E DEPOIS,

SEMESTRALMENTE

TOTAL
ANUAL

DESCRIÇÃO

2 4

Para Office boy, Teleoperadores e Auxiliar 
de Arquivo: Camiseta – modelo gola polo, 
tecido malha piquet, cor azul, com a logo 
marca da empresa de forma visível.
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2 4

Somente para Supervisores de 
Teleoperadores: Camisa Social – maga 
curta, em tecido gabardine, cor cinza claro, 
com a logo marca da empresa de forma 
visível

1 1

Para todos: Crachá em pvc 54x86x0,76mm 
com foto 3x4, colorida e recente, com 
identificação completa do empregado e da 
empresa, número da matrícula, cordão para 
mantê-lo sempre visível, de uso obrigatório 
nas dependências do Poder Judiciário de 
Goiás.

2 4

Somente para Auxiliar de Arquivo: Jaleco –
tecido brim, comprido, manga cumprida, cor 
cinza, com a logo marca da empresa de 
forma visível

EPIs PARA OFFICE BOY E AUXILIARES DE ARQUIVO

QUANTIDADE A SER
FORNECIDA DIARIAMENTE

(dias úteis)
DESCRIÇÃO

2 por posto
Par de luva de nitrilo, descartável, sem pó, tamanhos P, 
M ou G, conforme necessidade

2 por posto Máscara de proteção de TNT descartável, cor branca

 13.3. Os  uniformes  deverão  ser  entregues  em  conjuntos  completos  ao

empregado  conforme  estipulado  no  item  13.2,  devendo  ser  substituído,  após

comunicação  escrita  do  Contratante,  sempre  que  não  atendam as  condições

mínimas de apresentação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

 13.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados

para a situação, substituindo-os conforme a necessidade;

 13.5. Os  uniformes  deverão  ser  entregues  mediante  recibo,  cuja  cópia,

devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao

servidor responsável pela fiscalização do contrato;
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 13.6. O atraso na entrega sujeitará a Contratada ao Instrumento de Medição de

Resultado e a ausência de entrega do uniforme poderá ensejar o descumprimento

das  obrigações  contratuais,  com  a  consequente  aplicação  de  penalidade  por

inexecução do contrato;

 13.7. Os uniformes e EPI’s estarão sujeitos à prévia aprovação do Contratante,

devendo a Contratada submeter amostra do modelo, cor e qualidade do material

de cada item aos Gestores respectivos, resguardando-se ao Contratante o direito

de exigir a substituição daqueles julgados inadequados;

14. DA GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

 14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, 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;

 14.2. A  gestão,  controle  e  a  fiscalização  contratual  serão  realizados  pelos

Gestores  do  Contrato,  podendo  ser  auxiliado  pelo  Fiscal  Técnico,  Fiscal

Administrativo, e pelo público usuário, sendo os seguintes instrumentos principais

para desenvolvimento de suas atividades, dentre outros:

 14.2.1. Dados, informações e documentos registrados pelos Gestores e

Fiscais do contrato em relação à execução do serviço e ao cumprimento das

obrigações  trabalhistas  pela  Contratada,  inclusive  recolhimentos  das

contribuições sociais;

 14.2.2. Proposta  apresentada  pela  Contratada  no  processo  licitatório,

especialmente quanto aos empregados a serem alocados e aos insumos a

serem utilizados na execução do serviço;

 14.2.3. Resultados dos indicadores do IMR;

 14.2.4. Pesquisa de satisfação eventualmente realizada;
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 14.3. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução

do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR),  conforme

modelo previsto no Anexo III,  ou outro instrumento substituto para aferição da

qualidade da prestação dos serviços,  devendo haver  o redimensionamento no

pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

 14.3.1.  Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar

com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

 14.3.2.  Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a

execução  do  serviço,  ou  utilizá-los  com qualidade  ou  quantidade  inferior  à

demandada.

 14.4. A  utilização  do  IMR  não  impede  a  aplicação  concomitante  de  outros

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços;

 14.5. Durante  a  execução  do  objeto,  o  fiscal  técnico  deverá  monitorar

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,

devendo  intervir  para  requerer  à  Contratada  a  correção  das  faltas,  falhas  e

irregularidades constatadas.

 14.6. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

 14.7. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço

com menor  nível  de  conformidade,  que  poderá  ser  aceita  pelo  fiscal  técnico,

desde  que  comprovada  a  excepcionalidade  da  ocorrência,  resultante

exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

 14.8. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação

do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os

níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,

devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas

no ato convocatório.
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 14.9. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde

que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o

desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

 14.10. O  Contratante  poderá  conceder  prazo  para  que  a  Contratada

regularize  suas obrigações trabalhistas  ou suas condições de habilitação,  sob

pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de

correção;

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

para  representá-la  na  execução  contratual,  com responsabilidade  pela  gestão

operacional, pelo cumprimento das obrigações assumidas e pelo relacionamento

com o TJGO nos assuntos relativos ao contrato;

 14.12. As comunicações entre os Gestores do Contrato, representando o

TJGO,  e  o  preposto  indicado  pela  Contratada  serão  sempre  por  escrito,

preferencialmente por meio de correio eletrônico, com a utilização de endereços

de e-mail indicados na data de assinatura do contrato;

 14.13. Ficam designados como Gestores, Fiscais Técnico e Administrativo

do contrato:

 14.13.1. Em relação ao serviço de Office Boy:

 a. Lotados  na  Coordenadoria  Administrativa  da  Diretoria  do  Foro  de

Goiânia:

 14.13.1.a.1. Gestor/Fiscal Administrativo: Coordenador  Administrativo

da Diretoria do Foro de Goiânia;

 14.13.1.a.2. Fiscal Técnico: Coordenador Judiciário da Diretoria do Foro

de Goiânia

 b. Lotados na Diretoria Judiciária:

 14.13.1.b.1. Gestor: Diretor da Diretoria Administrativa;

 14.13.1.b.2. Fiscal  Administrativo: Diretor  da  Divisão  de  Serviços

Gerais e Postagem;
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 14.13.1.b.3. Fiscal Técnico: Diretor da Diretoria Judiciária;

 c. Lotados na Diretoria Administrativa:

 14.13.1.c.1. Gestor: Diretor da Diretoria Administrativa;

 14.13.1.c.2. Fiscal  Técnico  e  Administrativo:  Diretor  da  Divisão  de

Serviços Gerais e Postagem;

 14.13.2. Em  relação  ao  serviço  de  Teleoperador e  Supervisor  de

Teleoperador:

 a. Gestor/Fiscal  Administrativo: Diretor  do  Núcleo  Técnico  de

Telecomunicações da Diretoria de Informática;

 b. Fiscal  Técnico:  servidor  designado  pelo  Diretor  da  Diretoria  de

Informática;

 14.13.3. Em relação ao serviço de Auxiliar de Arquivo:

 a. Gestor: Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Avaliação

Documental;

 b. Fiscal Técnico e Administrativo: Servidor Arquivista designado pelo

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental;

 14.14. Além das disposições acima citadas,  a fiscalização administrativa

observará, ainda, as seguintes diretrizes:

 14.14.1. Fiscalização inicial (momento em que a prestação de serviços é

iniciada):

 a. A  Contratada  deverá  apresentar  ficha  de  registro  expedida  pelo

sistema de folha de pagamento para conferência;

 b. Todas  as  anotações  contidas  na  CTPS  dos  empregados  serão

conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas
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coincidem  com  as  informações  fornecidas  pela  Contratada  e  pelo

empregado;

 c. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto

no contrato administrativo;

 d. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e

na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

 e. Serão  consultadas  eventuais  obrigações  adicionais  constantes  na

CCT para a Contratada;

 14.15. Cabe,  ainda,  à fiscalização do contrato,  verificar  se a Contratada

observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados,

respeita a estabilidade provisória de seus empregados e observa a data-base da

categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e

percentual previstos.

 14.16. O  gestor  deverá  verificar  a  necessidade  de  se  proceder  a

repactuação  do  contrato,  inclusive  quanto  à  necessidade  de  solicitação  da

Contratada.

 14.17. A Contratada deverá entregar, a partir do primeiro dia útil do mês

subsequente a prestação do serviço, todos os documentos pertinentes a análise

da  apresentação  de  conta  mensal  ou,  quando  solicitado  pelo  Contratante,  a

qualquer tempo, os seguintes documentos:

 14.17.1.  Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a

critério do Contratante;

 14.17.2.  Cópia  da  folha  de  pagamento  analítica  de  qualquer  mês  da

prestação dos serviços, em que conste como tomador o Contratante;

 14.17.3.  Cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a

qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia

de recibos de depósitos bancários; e
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 14.17.4.  Comprovantes  de entrega de  benefícios  suplementares  (vale-

transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de

lei, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer

mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.

 14.18. Os  Gestores  do  Contrato,  auxiliados  pelos  Fiscais  Técnico  e

Administrativo,  deverão cotejar periodicamente as quantidades de empregados

alocados,  considerando  a  possibilidade  de  alteração  contratual  caso  os

quantitativos sejam superiores ao necessário;

 14.19. A  fiscalização  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

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

 14.20. O  representante  do  Contratante  deverá  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;

 14.21. O  contrato  só  será  considerado  integralmente  cumprido  após  a

comprovação,  pela  Contratada,  do  pagamento  de  todas  as  obrigações

trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de

obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

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

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

no que for pertinente à contratação.

 14.23. A fiscalização de que trata este Termo de Referência não exclui nem

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,

Rua 19, Qd. A8, Lt. 6, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
Contatos: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201908000182994

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 23/10/2020 às 01:41.
Para validar este documento informe o código 351387259898 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

ou emprego de material  inadequado ou de qualidade inferior  e,  na ocorrência

desta,  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.

15. DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

 15.1. 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 serem executados

pela empresa e às respectivas adequações de pagamento;

 15.2. A qualidade dos serviços prestados será medida por meio de indicadores

comuns estabelecidos e especificados no Anexo III;

 15.3. 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 III;

 15.4. 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;

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

forma cumulativa;

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

duplicidade;

 15.7. 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;
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 15.8. A recorrência de motivos que levaram à aplicação de glosas poderá se

configurar  inexecução  do  objeto  do  contrato,  situação  sujeita  a  sanções

administrativas;

 15.9. 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;

16. DO PAGAMENTO

 16.1. O pagamento será efetuado pelo Contratante, após recebimento definitivo

dos serviços, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação de

toda a documentação necessária  pela Contratada com o respectivo ateste do

Contratante;

 16.1.1. 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;

 16.1.2. 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;

 16.2. 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;

 16.3. 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.
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 16.3.1. 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;

 16.4. 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:

 16.4.1. O prazo de validade;

 16.4.2. A data de emissão

 16.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

 16.4.4. O período de prestação dos serviços;

 16.4.5. O valor a pagar;

 16.4.6. O eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis;

 16.4.7. A regularidade das certidões

 16.5. 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;

 16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancária para pagamento;

 16.7. 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.
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 16.8. 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.

 16.9. 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;

 16.9.1. 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;

 16.9.2. 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;

 16.9.3. 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;

 16.9.4. 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;
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 16.9.5. 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 perante ao órgão correspondente;

 a. 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;

 16.10. 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;

 16.10.1. 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;

 16.11.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;

 16.11.1. 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;

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

deverá ser prevista em termo aditivo;

 16.11.3. 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
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complementar/proporcional,  devendo  o  órgão  contratante  esclarecer  a

metodologia de cálculo adotada;

 16.12. 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 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%

17. DA  RETENÇÃO  DE  PROVISÕES  DE  ENCARGOS  TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS – CONTA VINCULADA

 17.1. 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);

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

tributação sujeita a alíquotas específicas previstas na legislação própria;
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 17.3. O  Contratante  deverá  firmar  Termo  de  Cooperação  com banco  público

oficial, conforme modelo constante no Anexo IV deste Instrumento, que terá efeito

subsidiário à Resolução 169 CNJ, determinando os termos para a abertura da

conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação;

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

autorização do Contratante;

 17.5. 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;

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

valores das seguintes rubricas:

 17.6.1. 13º (décimo terceiro) salário;

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

 17.6.3. multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem

justa causa; e

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

 17.7. 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 V.

 17.8. A empresa contratada poderá solicitar autorização do Tribunal de Justiça

para:

 17.8.1.  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  17.6,  desde  que  comprove  tratar-se  dos  empregados
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alocados pela empresa contratada para prestação dos serviços contratados;

Para  tanto,  a  Contratada deverá  apresentar  ao  Contratante  os  documentos

comprobatórios dos efetivos pagamentos;

 17.8.2. 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

17.6;

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

 17.9.1. Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo

terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

 17.9.2. 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;

 17.9.3. 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;

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

rescisórias;

 17.9.5. Para  resgatar  os  recursos  da  conta  depósito  vinculada  –

bloqueada para movimentação,  a empresa contratada deverá apresentar ao

Tribunal de Justiça os seguintes documentos comprobatórios:

 a. Documentos para restituição de valores rescisórios:

 17.9.5.a.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

empregado ou da autoridade do Ministério do Trabalho para verificar se
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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;

 17.9.5.a.2. A TRCT deverá constar a assinatura do empregador e do

empregado;

 17.9.5.a.3. Comprovação de quitação das verbas rescisórias;

 17.9.5.a.4. Cópia  do  comprovante  do  aviso  prévio,  caso  tenha  sido

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

 17.9.5.a.5. Cópia do “Extrato de Conta Vinculada para Fins Rescisórios”

 17.9.5.a.6. Cópia do “Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento

FGTS Rescisório”;

 17.9.5.a.7. Cópia  da  “GRRF  –  Guia  de  Recolhimento  Rescisório  do

FGTS”, bem como comprovante de quitação;

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

 17.9.5.b.1. Cópia  da  Folha  de  pagamento  relativa  ao  13º  salário,

constando o nome de todos os empregados e seus respectivos valores;

 17.9.5.b.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;

 17.9.5.b.3. Cópia da Guia da Previdência Social – GPS, demonstrando

a quitação da previdência relativa a folha de 13º salário;

 17.9.5.b.4. Comprovante de quitação da GPS;

 17.9.5.b.5. Relação  SEFIP/RE,  constando  o  valor  do  FGTS  dos

empregados relativo ao 13º salário;

 17.9.5.b.6. Cópia da Guia de Recolhimento ao FGTS – GRF, referente a

folha do 13º salário;

 17.9.5.b.7. Cópia da quitação da GRF do 13º salário.
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 c. Documentos para restituição de valores de férias:

 17.9.5.c.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;

 17.9.5.c.2. Cópia  do  recibo  de  férias  do  empregado,  constando  o

período aquisitivo de férias, período das férias e valores correspondentes

a este período;

 17.9.5.c.3. Cópia do comprovante de quitação das férias, constando o

nome,  conta  corrente  e  o  valor  corresponde  ao  valor  das  férias  do

empregado;

 17.9.5.c.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;

 17.10. 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;

 17.11.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
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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;

 17.12. 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.

 17.13. 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.

 17.14. 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;

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

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 18.1. O início  da execução dos serviços dar-se-á no prazo de 5 (cinco)  dias

úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço;

 18.2. A  contratada  terá  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  do

recebimento da Ordem de Serviço, para efetuar a entrega de todos os uniformes

e, a partir disso, não será permitido que o colaborador trabalhe nas dependências

do Poder Judiciário sem uniforme;
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 18.3. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da

sua assinatura, 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;

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

 18.5. Toda prorrogação de contrato 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 uma nova licitação,

ressaltando  a  possibilidade  de  eventual  negociação  com  a  contratada  para

adequação dos valores àqueles encontrados na pesquisa de mercado;

 18.6. 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;

 18.7. 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);

 18.8. A prorrogação de contrato deverá ser justificada por escrito, previamente

autorizada pela autoridade competente e será promovida mediante celebração de

termo aditivo;

 18.9. 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;

 18.9.1. O não encaminhamento da manifestação no prazo estabelecido

acima e posterior manifestação desfavorável condiciona a empresa a garantir a
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prestação dos serviços, nos termos contratados, até que o Tribunal de Justiça

do Estado de Goiás promova a contratação de outra empresa;

 18.9.2. 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 termos

contratados,  até  que o  Tribunal  de  Justiça do Estado de Goiás  promova a

contratação de outra empresa;

 18.10. 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.

 18.10.1. 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.

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

deverá ser prevista em termo aditivo.

19. DO  REAJUSTAMENTO  DE  PREÇOS  EM  SENTIDO  AMPLO

(REPACTUAÇÃO)

 19.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que

solicitado  pela  Contratada  e  observado  o  interregno  mínimo  de  1  (um)  ano

contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no

Termo  de  Contrato  será  repactuado,  competindo  à  Contratada  justificar  e

comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas

apropriadas  para  análise  e  posterior  aprovação  do  Contratante,  na  forma

estatuída no Decreto n° 9.507, de 2018.

 19.2. A repactuação  poderá  ser  dividida  em  tantas  parcelas  quantas  forem

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços
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da contratação,  podendo ser  realizada em momentos distintos  para  discutir  a

variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,

tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos

insumos necessários à execução do serviço.

 19.3. O  interregno  mínimo  de  1  (um)  ano  para  a  primeira  repactuação  será

contado:

 19.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base

da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou

convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta,

relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

 19.3.2. Para  os  insumos  discriminados  na  Planilha  de  Custos  e

Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço

público (tarifa/transporte público): do último reajuste aprovado por autoridade

governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;

 19.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado

(insumos  não  decorrentes  da  mão  de  obra):  a  partir  da  data  limite  para

apresentação das propostas constantes do Edital.

 19.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será

computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de

nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados

seus  efeitos  financeiros,  independentemente  daquela  em  que  celebrada  ou

apostilada.

 19.5. O prazo para a Contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da

prorrogação  contratual  subsequente  ao  novo  acordo,  dissídio  ou  convenção

coletiva  que  fixar  os  novos  custos  de  mão  de  obra  da  categoria  profissional

abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato,

caso não haja prorrogação.
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 19.6. Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do

prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

 19.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova

repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo

de 1 (um) ano, contado:

 19.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior,

em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

 19.7.2. Do  último  reajuste  aprovado  por  autoridade  governamental  ou

realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados

na  planilha  de  custos  e  formação  de  preços  que  estejam  diretamente

vinculados ao valor de preço público (tarifa);

 19.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação

da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

 19.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o

novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha

sido  possível  ao  Contratante  ou  à  Contratada  proceder  aos  cálculos  devidos,

deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o

direito  futuro à repactuação,  a  ser  exercido tão logo se disponha dos valores

reajustados, sob pena de preclusão.

 19.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com

datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas

quantos  forem  os  acordos,  dissídios  ou  convenções  coletivas  das  categorias

envolvidas na contratação.

 19.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de

instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de

Trabalho.
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 19.11.O  Contratante  não  se  vincula  às  disposições  contidas  em  Acordos,

Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não

trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a

Administração Pública,  ou  que estabeleçam direitos  não previstos  em lei,  tais

como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

 19.12. Quando  a  repactuação  se  referir  aos  custos  da  mão de  obra,  a

Contratada efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio

de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do

novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida

pelo contrato.

 19.13. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à variação dos

preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra),  a Contratada

demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha de Custos e Formação

de  Preços,  considerando-se  a  aplicação  do  índice  de  reajustamento  IPCA,

mediante a aplicação da seguinte fórmula:

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à

data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

 19.13.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento,

o  Contratante  pagará  à  Contratada  a  importância  calculada  pela  última

variação  conhecida,  liquidando  a  diferença  correspondente  tão  logo  seja

divulgado o índice definitivo; fica a Contratada obrigada a apresentar memória
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de  cálculo  referente  ao  reajustamento  de  preços  do  valor  remanescente,

sempre que este ocorrer.

 19.13.2. Nas aferições finais,  o índice utilizado para a repactuação dos

insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

 19.13.3. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha

a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado,

em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

 19.13.4. Na ausência  de  previsão  legal  quanto  ao  índice  substituto,  as

partes  elegerão  novo  índice  oficial,  para  reajustamento  do  preço  do  valor

remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.  

 19.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão

suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

 19.14.1. a  partir  da  ocorrência  do  fato  gerador  que  deu  causa  à

repactuação;

 19.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo

da  contagem de  periodicidade  para  concessão  das  próximas  repactuações

futuras; ou

 19.14.3. em data  anterior  à  ocorrência  do  fato  gerador,  exclusivamente

quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o

próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou

sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser

considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como

para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

 19.15. Os  efeitos  financeiros  da  repactuação  ficarão  restritos

exclusivamente  aos itens  que a  motivaram,  e  apenas em relação à  diferença

porventura existente.
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 19.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos

comprovantes de variação dos custos.

 19.16.1. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a

Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo

Contratante para a comprovação da variação dos custos.

 19.17. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento ou

por termo aditivo, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso

em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

 19.18. A  Contratada  deverá  complementar  a  garantia  contratual

anteriormente prestada, caso exigida, de modo que se mantenha a proporção de

5% (cinco por  cento)  em relação ao valor  contratado,  como condição para  a

repactuação.

20. DA SUBCONTRATAÇÃO

 20.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.

21.  DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 21.1. 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.

22. DAS SANÇÕES

 22.1. 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:
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 22.1.1. Advertência;

 22.1.2. Multa;

 22.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios;

 22.1.4. Descredenciamento  do  sistema  de  cadastramento  de

fornecedores.

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

seguinte:

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

empenho, em caso de descumprimento total da obrigação;

 22.2.2. 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;

 22.2.3. 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.

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

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

descumprimento parcial da obrigação.

 22.3. 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;

 22.4. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada.

Na inexistência de créditos que respondam pelas multas,  a contratada deverá

recolhê-las nos prazos que o Tribunal  de Justiça determinar ou,  quando for  o

caso, cobrada judicialmente.

 22.5. 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.
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 22.6. O  impedimento  de  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 22.6.1.  6 (seis) meses, nos casos de:

 a. 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;

 b. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da  mercadoria/materiais

fornecidos;

 22.6.2.  12  (doze)  meses,  no  caso  de  retardamento  imotivado  da

execução do objeto;

 22.6.3.  24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

 a. Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,  adulterada,

deteriorada ou danificada;

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

fundamentação e prévia comunicação à Administração;

 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação no âmbito

da administração estadual;

 d. Sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  doloso,  fraude

fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no

prazo estabelecido, sem justa causa.

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

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 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
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em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

 22.8. 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;

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa

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

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 proposta  a  ser

apresentada 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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ANEXO II

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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ANEXO III - 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.
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TABELA DESCRITIVA Nº 2

PLANILHA DE CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência Aferição Pontuação
Nº de

Ocorrências
no Período

Pontuação
Total

Retirar funcionários do
serviço durante o 
expediente, sem a 
anuência prévia do 
Contratante

Condicionada  à
verificação  pelo  fiscal  do
contrato  ou  a
comunicação  formalizada
a  este,  efetuada  por
servidor  que  tenha
verificado sua ocorrência.
Os  registros  das
ocorrências  serão
individuais,  ou  seja,  a
cada  fato  verificado
corresponderá  uma
ocorrência.

0,1

Deixar de cumprir e 
acompanhar o horário 
estabelecido pelo 
contrato ou 
determinado pela 
fiscalização

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

Deixar de substituir 
empregado com 
rendimento 
insatisfatório ou que 
tenha conduta 
incompatível com suas
atribuições

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

Recusar-se a executar
serviço determinado 
pela fiscalização, sem 
motivo justificado ou 
determinação formal.

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  substituir  o
empregado  em  até  48
horas.

0,1

Não repor a mão de 
obra em caso de 
qualquer tipo de 
afastamento dos 

Os  registros  das
ocorrências  serão
individuais,  ou  seja,  a
cada  fato  verificado
corresponderá  uma
ocorrência,  podendo

0,2
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funcionários;
ocorrer  o  registro  de
várias  ocorrências  na
mesma data.

Não cumprir as 
obrigações trabalhistas
no prazo legal (salário,
décimo terceiro, férias,
vale-transporte e vale-
alimentação), bem 
como não efetuar o 
pagamento de diárias, 
quando devidas, no 
prazo contratado;

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

Deixar de entregar 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

Permitir a presença de
empregado sem 
uniforme, com 
uniforme mal 
apresentado e/ou sem 
crachá, 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

Deixar de entregar 
relação de todos os 
funcionários que 
prestam serviços nos 
ambientes do TJGO e 
seus prédios anexos 
contendo, nessa 
relação, nomes, 
identidades, função de
cada funcionário, 
horários de trabalho 
(início e final da 
jornada diária), 
horários dos intervalos
e horários para 
alimentação, no início 
da execução do 
contrato ou em caso 
de alteração;

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
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Suspender ou 
interromper, salvo 
motivo de força maior 
ou caso fortuito, os 
serviços contratuais;

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

Destruir ou danificar 
documentos por culpa
ou dolo de seus 
funcionários;

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

Utilizar as 
dependências do 
Contratante para fins 
diversos do objeto do 
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

Ocorrência de 
reclamação de 
usuários do serviço 
sobre a capacidade 
técnica, 
comprometimento, 
atuação ou 
comportamento de 
algum funcionário; 

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

TOTAL -
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ANEXO IV – 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 201908000182994, 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, com sede na Rua 11, nº 250, 5º andar - Centro –
Goiânia-GO, CEP 74.015-170, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com
sede em Brasília-DF, e com Regional situada na Rua 11, nº 250, 5º andar - Centro –
Goiânia-GO, CEP 74.015-170, 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. 
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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
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
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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, nos termos do Anexo V deste instrumento, 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: 

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
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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,  na  forma do Anexo VII  do presente
instrumento,  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,  nos  termos  do  Anexo  V  deste  instrumento,  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; 

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,
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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
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
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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

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal 
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria Administrativa 
Divisão de Serviços Gerais

ANEXO V

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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ANEXO VI – Especificação dos serviços

1. Serviço de OFFICE BOY:

 1.1.Classificação Brasileira de Ocupações: 4122-05

 1.2.Atribuições:

- Executar serviços de movimentação e transporte de documentos e objetos, no âmbito interno

e externo; 

- Transportar materiais de consumo e materiais permanentes; 

- Transportar autos processuais; 

- Armazenar materiais e publicações; 

-  Retirar  materiais  de  expediente  e  materiais  permanentes  no  almoxarifado  e  proceder  a

entrega; 

- Efetuar a montagem e reprodução de publicações e autos processuais; 

- Auxiliar nas atividades burocráticas; 

-  Operar  equipamentos  e  máquinas  existentes  na  Unidade  Judiciária  (numeradoras

automáticas, fotocopiadoras, scanners, microcomputadores, perfuradoras e similares);

- Realizar serviços de registro e entrega de correspondências internas e externas;

- Efetuar deslocamentos diversos, durante a jornada de trabalho, apenas sob a solicitação do

Gestor do contrato, e em veículo conduzido por servidor do TJGO;

- Executar outras atividades relacionadas com a digitalização de processos e montagem de

originais; 

- Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.

 1.3.Perfil Profissiográfico:

- Formação mínima: Ensino Médio Completo e curso básico de informática; 

-  Ter  boa  dicção,  boa  comunicação  oral  e  escrita,  bom  estado  de  saúde,  estabilidade

emocional e senso de responsabilidade, espírito de colaboração; 

- Ser educado e cortês; 

- Prestar atendimento e informações com cordialidade e presteza, tanto pessoalmente, quanto

via ligação telefônica, quer à autoridades, servidores, usuários e/ou visitantes em geral; 

-  Informar  com rapidez  ao  Diretor  da  Unidade,  toda  e  qualquer  irregularidade  constatada

durante a execução dos serviços; 

- Cuidar da otimização de suas atividades de forma segura, eficiente, responsável e proativa;
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ANEXO VI – Especificação dos serviços

2. Serviço de TELEOPERADOR:

 2.1.Classificação Brasileira de Ocupações: 4222-10

 2.2.Atribuições: 

- Atender o público interno e externo, por telefone;

- Identificar e orientar as reais necessidade do cliente;

- Consultar manuais, programas e sistemas;

- Solicitar auxílio de supervisor sempre que necessário;

- Consultar e informar andamento de processos;

- Orientar sobre procedimento para ajuizar ações;

- Localizar pessoas, departamentos e endereços no sistema;

- Consultar e informar sobre eventos no Poder Judiciário;

- Consultar e informar sobre competência e funcionamento dos órgãos da Justiça Estadual;

- Consultar e informar os componentes do Plenário e Câmaras;

- Consultar e informar sobre auxiliares da justiça;

- Consultar e informar sobre indicadores econômicos;

- Consultar e informar sobre direitos, benefícios e deveres dos servidores;

 2.3.Perfil Profissiográfico:

- Escolaridade mínima: Ensino Médio completo

- Demonstrar conhecimentos de informática básica e ter agilidade na digitação;

- Ter capacidade de expressão oral e clareza na dicção;

- Saber ouvir e orientar o cliente com precisão;

- Ter capacidade de expressão e compreensão de informações obtidas através de sistemas; 

- Prestar e registrar informações com precisão;

- Ter paciência, manter autocontrole e ter empatia;

- Administrar conflitos;

- Ser objetivo;

- Demonstrar capacidade de trabalho sob pressão;

- Ter receptividade e inteligência emocional para receber feedback;

- Saber trabalhar em equipe;

- Ter agilidade no atendimento;

- Saber manusear o sistema telefônico e de informática;

- Preencher formulário de atendimento diário sobre os tipos de informações prestadas;
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ANEXO VI – Especificação dos serviços

3. Do serviço de SUPERVISOR DE TELEOPERADOR:

 3.1.Classificação Brasileira de Ocupações: 4201-30

 3.2.Atribuições:

- Saber e executar, quando necessário, todas as atividades ligadas a Videofonia;

- Dar suporte aos teleoperadores quando em dúvida em seu atendimento;

- Ter liderança participativa;

- Coordenar a equipe;

-  Monitorar,  supervisionar  e avaliar  os serviços prestados no atendimento telefônico e nos

balcões de informações;

- Elaborar e confeccionar documentos diários ligados as atividades do departamento;

- Ter empatia e manter comunicação com os demais funcionários;

- Manter um bom clima organizacional dentro do Departamento do Telejudiciário;

-  Manter  comunicação constante com a Direção do Departamento  e relatar  situações que

requeiram quaisquer tomada de decisão;

- Auxiliar a confecção diária de estatística de atendimento prestado pela Videofonia;

- Acompanhar pontualidade, assiduidade e pausas na Videofonia;

- Dar treinamentos sempre que necessário;

 3.3.Perfil Profissiográfico:

- Escolaridade mínima: Superior Completo ou em curso;

- Experiência mínima de 1 (um) ano, com comprovação na Carteira de Trabalho e Previdência

Social  –  CTPS  –  ou  carta  de  referência  comprovando  ter  trabalhado  no  Departamento

Telejudiciário como atendente;

- Demonstrar conhecimentos de informática básica e ter agilidade na digitação;

- Ter capacidade de expressão oral e clareza na dicção;

- Saber ouvir e orientar o atendente com precisão;

- Dar feedback com inteligência emocional e objetividade;

- Prestar e registrar informações com precisão;

- Ter paciência, manter autocontrole e empatia;

- Administrar conflitos;

- Demonstrar capacidade de trabalhar sob pressão;

- Saber trabalhar e coordenar equipes;

- Buscar agilidade no atendimento;

- Saber manusear o sistema telefônico e de informática;
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ANEXO VI – Especificação dos serviços

4. Serviço de AUXILIAR DE ARQUIVO:

 4.1.Classificação Brasileira de Ocupações: 4151-05

 4.2.Atribuições:

- Classificar e avaliar todos os processos de acordo com as Tabelas Processuais Unificadas do

Conselho Nacional de Justiça;

- Realizar o descarte de processos nos aquivos de todo o Estado de Goiás;

- Preservar os arquivos permanentes para que sejam utilizados para a pesquisa e história;

- Manter os arquivos intermediários de acordo com sua temporalidade;

-  Organizar  a  documentação  dos  arquivos  judiciais  e  administrativos,  de  acordo  com  a

instrução dos Arquivistas e outros servidores;

- Utilizar o Sistema de Primeiro Grau para identificar a temporalidade dos processos de acordo

com sua natureza;

- Identificar, separar e rearquivar as sentenças dos processos aptos ao descarte;

-Analisar a guarda secundária dos processos a partir da leitura individualizada,  verificando o

potencial  histórico  e  informativo  para  a  instituição  de  todos  os  documentos,  conforme  a

legislação arquivística;

- Realizar a conservação e preservação do acervo;

-  Montar  caixas  de  arquivo  e  demais  materiais  utilizados  no  acondicionamento  e

armazenamento dos documentos;

- Separar os processos de guarda permanente e intermediária arquivando conforme o padrão

do Tribunal;

- Realizar outras atividades de mesma natureza profissional e grau de complexidade;

 4.3.Perfil Profissiográfico:

- Escolaridade mínima: Ensino médio completo;

- Experiência mínima de 6 (seis) meses; 

- Cumprir e fazer cumprir o código de conduta e o regimento interno bem como as demais ordens

do Contratante; 

- Cumprir a escala de serviço, observando pontualmente os horários de entrada e saída e ser

assíduo ao trabalho; 

- Conservar as dependências do seu local de trabalho em perfeito estado de apresentação; 
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ANEXO VI – Especificação dos serviços

- Comunicar aos superiores a presença de estranhos no local de trabalho, avisando sempre que

houver a informação ou suspeita de incêndio,  arrombamento,  furto e quebra de materiais ou

pessoas; 

- Manter sigilo das informações a que tiver acesso; 

- Usar o uniforme e o EPI estabelecido;

-  Demonstrar  solicitude,  controle  emocional,  criatividade,  cordialidade,  capacidade  de

organização, paciência, capacidade de localização, atenção ao detalhe, comunicação e agilidade;

- Ter facilidade de trabalhar em equipe;
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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 VII - 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 VII-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$ -
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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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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2021 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: 00000156/2019 
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.brisistemas/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 01° de março de 2019 a 
28 de fevereiro de 2021 e a data-base da categoria em 01° 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 
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CLÁUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO 

Em 1° de março de 2019, todas empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, terão os seguintes 
dispêndios: 

Parágrafo Primeiro. Dispêndio de 4,8290% (quatro virgula oito mil duzentos e noventa por cento) sobre o piso 
salarial vigente em 10  de março de 2018, representado por 4,1257% (quatro virgula mil duzentos e cinquenta e 
sete por cento) de reajuste dos salários normativos, 0,6051% (zero virgula, seis mil e cinquenta e um por cento) a 
titulo de reajuste do auxilio alimentação e 0,0982% (zero virgula, zero novecentos e oitenta e dois por cento) de 
reajuste de beneficio amparo familiar. 

Parágrafo Segundo. O auxilio 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: RS 1.060,00 

ITEM FUNÇÕES PISO 
01/03/2018 

REAJUSTE PARA 2019 

% Aumento 
Piso 

01/03/2019 
1 Ajudaute/Amarrador R$ 	1.018,00 4.1257% R$ 42,00 RS 	1.060,00 

2 Ajudante de Cozinheiro R$ 	1.272,50 4,1257% 1 	R$ 52,50 R$ 	1.325,00 
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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$47,25 

R$ 	1.060,00 

R$ 	1.192,43 5 Ascensorista R$ 	1.145,18 4,1257% 

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 Confim R$ 	1.018,00 4,1257% R$42,00 R$ 	1.060,00 

16 MSS R$ e 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 

IS 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 

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$ 63,00 125 	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 14$ 	1377,98 

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 
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34 
Lavador de fachada em edifício acima 05 (cinco) 
pavimentos utilizando balancim 

R$ 	2.052,95 4,1257% 12$ 84,70 14$ 	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 	Ir R$ 	' 4,1257% R$ 42,00 R$ 	1.060,00 

42 Operador de Máquina Fotocopiadora R$ 	, 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 Bilingue 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 bilingue, através de contratos 
terceirizados, estes farão jus a uma gratificação de 50 % sobre o piso convencionado no item "FUNÇÕES -46" da 
Cláusula Terceira. 

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 virgula 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 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:GO000590/2019

DATA DE REGISTRO NO MTE: 29/08/2019

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR048281/2019

NÚMERO DO PROCESSO: 10162.102072/2019-18

DATA DO PROTOCOLO: 26/08/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E SIMILARES DO ESTADO DE
GOIAS - SINDINFORMATICA, CNPJ n. 37.387.925/0001-47, neste ato representado(a) por seu Presidente,
Sr(a). MARCO CESAR CHAUL;

E

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES E TELEATENDIMENTO NO ESTADO DE
GOIAS, CNPJ n. 01.662.014/0001-33, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). FAGNER TAVARES DE
ALMEIDA;

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 janeiro de 2019
a 31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) I - Profissional dos trabalhadores
em empresas de telecomunicações (tecnologias: fixa e móvel) e teleatendimento; II - os trabalhadores
em empresas interpostas com as empresas de telecomunicações, em empresas de teleatendimento,
centros  de  atendimento,  Call  Centers,  centros  de  atendimento  receptivos  ou  originados,  Contact
Centers, telemarketing, CASC - Central de Atendimento e Serviço, CRC - Central de Relacionamento
com Cliente, televendas, serviços de help-desk, empresa de telecomunicações tomadora de serviço ou
terceirizadas, em que se forma o vínculo empregatício, diretamente, indiretamente ou solidariamente
com as empresas operadoras de telecomunicações de telefonia fixa ou móvel; empresas em atividades
exercidas por empregados em empresas franqueadas, parceiras ou terceirizadas de contratação de
serviços de telecomunicações no varejo, empresarial e corporativo; empresas em atividades exercidas
por empresas franqueadas, parceiras ou terceirizadas de atividades de atendimento comercial para
contratação, habilitação, reclamações e cancelamentos de serviços de telecomunicações em telefonia
fixa  e  móvel,  por  meio  de  atendimento  presencial;  empresas  em  transmissão  de  dados,  correio
eletrônico e suporte de internet (provedores), empresas em serviços de voz, dados e imagem sobre IP,
serviços  troncalizados  de  comunicação,  rádio-chamadas;  empresas  de  projetos  de  comutação,
transmissão,  tráfego,  redes  óticas,  redes  de  telefonia  móvel,  telefonia  fixa  e  telecomunicações,
construção de rede de telecomunicações fixa, empares metálicos e óticos, redes de telecomunicações
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em tecnologia móvel, empresas em atividades (diretas e indiretas) de serviços; empresas de pesquisas
e desenvolvimento de software, em ciência e tecnologia do setor de telecomunicações e empresas de
trabalhadores  ativos  e  inativos  em  atividades  econômicas  do  setor  de  serviços  às  de
telecomunicações, instalação e operação de equipamentos e meios físicos de transmissão de sinal e
operadores  de  mesas  telefônicas;  III  -  os  demais  trabalhadores  em  atividades  administrativas  e
econômicas nas empresas de telecomunicações (tecnologias fixa e móvel) e teleatendimento; IV - os
operadores de mesas telefônicas e telefonistas, com abrangência territorial em GO.

Salários, Reajustes e Pagamento

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL

Os salários dos empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, vigente em 1º de
janeiro de 2019, serão reajustados em 3,6% (três vírgula seis por cento), a partir de 1º de janeiro de 2019,
obedecendo ao piso vigente e em 01 de janeiro de 2020 o reajuste será pelo INPC acumulado.

Parágrafo Primeiro: As empresas poderão compensar todos os reajustes, aumentos, antecipações ou abonos
compulsórios  ou  espontâneos  concedidos  após  1º  de  janeiro  de  2018,  exceto  aqueles  decorrentes  de
promoção ou alteração de função, localidade de trabalho ou obrigações legais.

Parágrafo Segundo:  Fica assegurado que, para os empregados admitidos após 1º de janeiro de 2018, o
reajuste no “caput” da presente cláusula será aplicado proporcionalmente ao número de meses trabalhados no
período compreendido entre a data de admissão e o dia 1º de janeiro de 2019.

Parágrafo Terceiro: Fixam-se como valor mínimo para as referidas funções, os pisos salariais, descritos na
tabela abaixo; a serem praticados pelas empresas a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2019, respeitando-se
os salários superiores, para os trabalhadores com as seguintes funções:

TELEOPERADOR DE CALL CENTER R$ 1.033,41

OPERADOR DE TELEMARKETING R$ 1.033,41

OPERADOR DE VIDEO-TELEFONIA R$ 1.033,41

SUPORTE AO OPERADOR/TELEOPERADORR$ 1.140,83

MONITOR R$ 1.208,08
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BACK OFFICE R$ 1.342,12

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO R$ 1.621,61

CONSULTOR DE VENDAS R$ 1.008,32

TÉCNICO EM INFORMÁTICA R$ 1.432,38

Parágrafo Quarto: O reajuste dos salários e as diferenças pecuniárias e de benefícios, retroativos a primeiro
de janeiro, deverão ser pagas em até 60 dias, após aprovação da presente Convenção Coletiva de Trabalho,
pelos trabalhadores (a), em Assembleia Geral.

Parágrafo Quinto: Caso o Salário Mínimo fixado pelo Governo Federal, ultrapasse os pisos acima praticados,
fica garantido o pagamento do salário Mínimo Nacional aos trabalhadores (a) da categoria abrangidos por esta
Convenção, que em hipótese alguma poderão receber pisos abaixo do salário mínimo.

CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIO PARA PERÍODO DE EXPERIÊNCIA

As empresas que cumprem a presente Convenção Coletiva de Trabalho deverão estar  em dia  com suas
obrigações com Sindicato Patronal, para aplicação dessa cláusula e seus parágrafos.

Parágrafo Primeiro: Fica assegurada às empresas associadas ao sindicato patronal, a contratação de novos
funcionários com piso de experiência de 60 dias, no valor do salário mínimo nacional vigente, apenas para os
cargos de teleoperador.

Parágrafo Segundo: O requerimento para que as empresas possam aplicar o piso de experiência, deverá ser
solicitado junto ao Sindinformática.

CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIO PARA PERÍODO DE EXPERIÊNCIA

As empresas que cumprem a presente Convenção Coletiva de Trabalho deverão estar  em dia  com suas
obrigações com Sindicato Patronal, para aplicação dessa cláusula e seus parágrafos.

Parágrafo Primeiro: Fica assegurada às empresas associadas ao sindicato patronal, a contratação de novos
funcionários com piso de experiência de 60 dias, no valor do salário mínimo nacional vigente, apenas para os
cargos de teleoperador.

Parágrafo Segundo: O requerimento para que as empresas possam aplicar o piso de experiência, deverá ser
solicitado junto ao Sindinformática.
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Pagamento de Salário – Formas e Prazos

CLÁUSULA QUINTA - DOS COMPROVANTES

As empresas fornecerão aos seus empregados, por ocasião do pagamento mensal dos salários, comprovantes
nos quais constarão, de forma discriminada, as verbas componentes da remuneração e dos descontos, tais
como:  salários  recebidos,  número  de  horas  extras,  descanso  semanal  remunerado,  adicionais  pagos  e
descontos, além de outros valores que acresçam ou onerem a remuneração.

Parágrafo  Único:  as  empresas  emitirão  laudos  técnicos  de  DSS-8030  aos  seus  empregados,  quando
solicitado pelo empregado ou ex-empregado.

Descontos Salariais

CLÁUSULA SEXTA - DANOS E PERDAS DE MATERIAIS

É vedado o desconto nos salários dos empregados Teleoperador, Operador de Telemarketing e Atendentes de
Vídeo-Telefonia para cobertura de quebra de materiais e estrago em uniformes de uso obrigatório, respeitando
o Regimento Interno da empresa e o disposto no Art. 462, § 1º, da CLT; salvo se comprovada a negligência do
empregado.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - ASSIDUIDADE

As empresas, a partir de 1º de janeiro, pagarão a título de assiduidade, 4% (quatro por cento) sobre o salário
base  aos  empregados  que  não  faltarem  ao  trabalho  sem justificativa.  O  valor  será  apontado  de  forma
independente no comprovante de pagamento e não integrará a remuneração do empregado para nenhum
efeito, não podendo, portanto, ser considerado para o cálculo de férias, 13º salário e FGTS.

Parágrafo Único: O cálculo do adicional de assiduidade será efetuado sobre o salário base do empregado,
sem a incidência de um sobre o outro.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

13º Salário

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

O empregado que tiver optado, até a data do aviso de férias,  receberá 50% (cinquenta por cento)  do 13º
salário, por ocasião das férias anuais, a título de adiantamento. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serão
pagos até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano.
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Adicional de Hora-Extra

CLÁUSULA NONA - DAS HORAS EXTRAS

As  horas  laboradas  em  regime  extraordinário  pelos  empregados  abrangidos  por  esta  convenção  serão
remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o valor da hora normal, e 100%
(cem por cento) para as laboradas em feriados e domingos, se a folga ocorrer no domingo em regime de
escala.

Parágrafo Único: A média das horas extras será computada para o pagamento do 13º salário, férias mais 1/3
(um terço).

Adicional Noturno

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL NOTURNO

As horas noturnas, assim definidas as realizadas entre 22h00 às 5h00, serão remuneradas com o adicional de
25% (vinte e cinco por cento)  observada a redução legal  para 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta)
segundos.

Parágrafo único – No caso de não haver redução de jornada, o empregado receberá as horas trabalhadas em
hora noturnas com o adicional de 37,14% (trinta e sete inteiros e quatorze centésimos por cento).

Outros Adicionais

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ANUÊNIO

As empresas, a partir de 1ª de janeiro, pagarão aos empregados um adicional por tempo de serviço sob forma
de anuênio, à base de 1% (um por cento) sobre o salário mensal, para cada período completo de 12 (doze)
meses, contados da admissão do empregado, limitado ao máximo de cinco anuênios. Para os empregados
que já percebem mais de 05 (cinco) anuênios, deverá permanecer o percentual que já é pago.

Parágrafo Único: O cálculo do anuênio será efetuado sobre o salário base do empregado, sem a incidência
de um sobre o outro, e será apontado de forma independente no comprovante de pagamento.

Participação nos Lucros e/ou Resultados

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - IMPLANTAÇÃO DO ACORDO DE P.L.R

As empresas com mais de 300 (trezentos) empregados, de conformidade e para os feitos do art. 7, Inciso VI
e  XI,  da  Constituição  Federal  e  da  Lei  10.101,  de  19  de  dezembro  de  2000,  devem  ajustar  com  os
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representantes das categorias dos empregados e patronal, Acordo Coletivo de Trabalho para participação nos
lucros e/ou resultados.

Parágrafo  Primeiro:  As  regras  serão  definidas  entre  a  empresa,  Sindicato  de  empregados  e  Sindicato
patronal,  e  através  da  livre  negociação  entre  as  partes,  e  devem ser  objetivas  e  acessíveis  a  todos  os
participantes, facilitado o controle e acompanhamento por parte dos mesmos.

Parágrafo Segundo: Fica estipulada uma multa de R$ 20,00 (vinte reais) por empregado, caso as empresas
não cumpram a determinação desta cláusula, sendo que tal multa será aplicada por dia, enquanto durar o
descumprimento e será revertida à parte prejudicada, ou seja, o empregado.

Parágrafo Terceiro: As EMPRESAS deverão negociar o ACT do PPR do exercício 2019 em até 60 (sessenta)
dias da assinatura da presente Convenção Coletiva de Trabalho, com o SINTTEL-GO.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

As  empresas  fornecerão  mensalmente  aos  trabalhadores  que  estiverem  no  exercício  de  suas  atividades
regulares, vales-refeições ou alimentação, no valor facial/diário de R$ 15,00 (quinze reais) aos empregados
Operadores  de  Telemarketing,  Teleoperador  de  Call  Center  e  demais  funções  com  jornada  de  36  horas
semanais.  A  partir  de  01/08/2019,  o  valor  mínimo  desse  auxílio  será  de  R$  12,00  (doze  reais)  diários,
obedecendo a quantidade de dias trabalhados. Para os demais empregados com jornada superior a 36 horas
semanais, serão concedidos vales-refeições ou vales-alimentação, no valor facial/diário de R$ 18,64 (dezoito
reais e sessenta e quatro centavos).

Parágrafo Primeiro: Aos empregados contratados a partir de 1º de janeiro de 2019 com jornada de 7h12, o
vale Alimentação/Refeição será no valor diário de R$ 13,67 (treze reais e sessenta e sete centavos).

Parágrafo Segundo: A concessão deste benefício não pode ser revertida em salário e as empresas podem
promover desconto a título de participação do empregado no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
total do benefício, no mês posterior à sua concessão.

Parágrafo Terceiro: A entrega dos vales-refeição ou vales-alimentação deve ocorrer até o quinto dia útil de
cada mês e os empregados firmarão recibos onde será explícita a quantidade e valor unitário de cada vale.

Parágrafo  Quarto:  Os  empregados  receberão  os  vales-refeição  e  alimentação  se  forem  afastados  por
acidente de trabalho. Nos casos de férias, afastamento por auxilio doença e auxilio maternidade, não farão jus
ao recebimento do benefício refeição/alimentação.
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Parágrafo Quinto: Nos casos do não comparecimento para o cumprimento efetivo da jornada de trabalho
(faltas de qualquer natureza), à empresa poderá abater o valor facial do dia não trabalhado no benefício do
mês subsequente.

Parágrafo Sexto: As empresas poderão optar pelo pagamento em dinheiro, diretamente ao empregado, desde
que  destacado  no  comprovante  de  pagamento  sob  o  título  específico  de  “Auxílio-Alimentação”,  ficando
alertadas de que, para alguns órgãos fiscalizadores, o valor poderá ser considerado como remuneração.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE TRANSPORTE

As empresas fornecerão os vales transportes de acordo com a lei. Porém, fica facultado, às empresas que
assim optarem, a realizar o pagamento deste benefício em pecúnia, conforme Súmula AGU Nº 60, de 08 de
dezembro de 2011 – Publicada no DOU de 09/12/2011. Esta Substituição não altera a natureza do benefício,
não se incorporando o mesmo, na remuneração, em hipótese alguma.

Auxílio Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PLANO DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA MÉDICA

As empresas que possuem acima de 150 (cento e cinquenta) empregados em seus quadros, concederão
benefício que assegure convênio de assistência médica ou plano de saúde, cujos detalhes serão informados
aos empregados no ato da assinatura desta convenção ou de sua admissão, para que este possa usufruir
deste benefício.

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido que o funcionário recém admitido, somente poderá aderir ao plano de
saúde ou assistência médica, após o cumprimento do período de experiência, que é de 60 (sessenta) dias.
Após o período de experiência, o empregado terá 30 (trinta) dias para fazer a adesão ao plano de saúde ou
assistência médica,  caso seja do seu interesse,  para ter direito ao benefício sem carência; ou a qualquer
momento  durante  a  vigência  do  contrato  laboral,  mas  neste  último  caso,  o  colaborador  ficará  sujeito  às
carências do plano de saúde, conforme contrato firmado com a empresa empregadora.

Parágrafo Segundo: Os beneficiários do programa previsto no “caput” serão os empregados e seu cônjuge ou
companheiro  (a),  filhos,  enteados  de  até  21  anos,  ou  24  anos  quando  estudante  universitário  e  sem
rendimentos, e maior inválido (físico e/ou mental), assim declarado judicialmente e sem rendimentos.

Parágrafo  Terceiro:  Os  valores  a  serem  cobrados  pela  assistência  médica  obedecerão  aos  critérios
estabelecidos entre a empregadora e o convênio saúde que for firmado, podendo o seu custeio contar com a
participação dos empregados numa proporção nunca superior a 30% (trinta por cento).
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Parágrafo Quarto: O convênio médico concedido pela Empresa não constitui benefício de natureza salarial,
não gerando quaisquer reflexos trabalhistas ou previdenciários.

Parágrafo  Quinto:  O  sindicato  laboral  poderá  oferecer  plano saúde  e  plano  odontológico  para  categoria
profissional,  por meio de desconto realizado em folha de pagamento, pela empresa, desde que autorizado
individualmente pelo empregado (a), com assinatura em contrato de adesão.

Parágrafo Sexto: O contrato de adesão ao plano de saúde e/ou plano odontológico será em no mínimo três
vias, uma para a empresa, outra para o sindicato laboral e outra para o empregado (a).

Auxílio Morte/Funeral

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL

As empresas empregadoras concederão Auxílio Funeral, correspondente a 4 (quatro) salários mínimos, em
caso de falecimento do empregado (as) e cônjuges, ou arcará com os custos do funeral em padrões mínimos,
no local da contratação, cuja opção será da família.

Parágrafo Primeiro: As empresas empregadoras que possuírem seguro de vida em grupo, na cooperativa do
sindicato laboral  e patronal ou em operadoras parceiras do sindicato laboral  e patronal,  sem ônus para os
empregados e que cubra o valor igual ou superior a 04 (quatro) salários mínimos, ficam dispensadas do auxílio
funeral.

Parágrafo Segundo:  As empresas farão contrato  de seguro de vida com as cooperativas  dos  sindicatos
laboral e patronal ou com operadoras de seguro de vida parceiras, indicadas pelo sindicato laboral, sem ônus
para os empregados.

Auxílio Creche

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AUXÍLIO-CRECHE

As empresas que possuem acima de 150 (cento e cinquenta) empregados em seus quadros, reembolsarão
diretamente às empregadas, as despesas comprovadamente havidas com a guarda, vigilância ou assistência
do filho legítimo ou legalmente adotado em creche credenciada à sua escolha, até o  limite de R$ 217,56
(duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos) por mês, por filho, até completar 05 (cinco) anos de
idade.

Parágrafo Primeiro: Não serão devidos os auxílios nos casos em que o cônjuge receba benefício igual ou
equivalente, pago por qualquer Empresa ou Entidade.
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Parágrafo Segundo: Aplicam-se as disposições acima aos empregados do sexo masculino que detenham a
posse e a guarda legal dos filhos, situação que deverá ser comprovada, quando do requerimento do benefício
por meio de documentação legal.

Parágrafo Terceiro: O auxílio-creche não integrará, para nenhum efeito, o salário do empregado.

Outros Auxílios

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

A entidade sindical prestará indistintamente a todos os trabalhadores subordinados a esta Convenção Coletiva
de  Trabalho,  benefícios  sociais  em  caso  de:  nascimento  de  filho,  acidente,  enfermidade,  aposentadoria,
incapacitação  permanente  ou  falecimento,  conforme  tabela  de  benefícios  definida  pelos  sindicatos  e
discriminada no Manual de Orientação e Regras, por meio de organização gestora especializada e aprovada
pelas entidades Sindicais Convenentes.

Parágrafo Primeiro: A prestação dos benefícios sociais iniciará a partir de 01/01/2020, na forma, valores,
parcelas,  requisitos,  beneficiários, penalidades e tabela de benefícios definida no Manual de Orientação e
Regras, registrado em cartório, parte integrante desta cláusula.

Parágrafo Segundo: Para efetiva viabilidade financeira deste benefício, as empresas devem custear, a título
de contribuição social e fazer o pagamento do valor total de R$ 14,37 (quatorze reais e trinta e sete centavos)
por trabalhador que possua, até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir de 01/01/2020, exclusivamente, por meio
de boleto disponibilizado pela gestora no site www.beneficiosocial.com.br, sem quaisquer ônus ao trabalhador.

Parágrafo  Terceiro:  Em  caso  de  afastamento  de  empregado,  por  motivo  de  doença  ou  acidente,  o
empregador manterá o recolhimento por até 12 (doze) meses. Caso o afastamento do empregado seja por
período superior a 12 (doze) meses, o empregador fica desobrigado ao recolhimento desta contribuição a partir
do décimo terceiro mês, ficando garantidos ao empregado todos os benefícios previstos nesta cláusula, até
seu efetivo retorno ao trabalho, quando então o empregador retomará o recolhimento relativo ao trabalhador
afastado.

Parágrafo Quarto: O nascimento, óbito ou evento que possa provocar a incapacitação permanente para o
trabalho, por perda ou redução de sua aptidão física, deverá ser comunicado formalmente à gestora, no prazo
máximo e improrrogável de 90 (noventa) dias da ocorrência, pelo site www.beneficiosocial.com.br.

Parágrafo  Quinto:  O  empregador  que  por  ocasião  do  nascimento,  de  fato  causador  da  incapacitação
permanente ou falecimento, estiver inadimplente por falta de pagamento, efetuar recolhimento por valor inferior
ao devido, ou comunicar o evento após o prazo de 90 (noventa) dias, reembolsará a gestora o valor total dos
benefícios a serem prestados e responderá perante o empregado ou a seus dependentes, a título de multa, o
dobro do valor dos benefícios. Caso o empregador regularize sua situação no prazo de até 15 (quinze) dias
corridos,  após  o  recebimento  da  comunicação  formal  feita  pela  gestora,  ficará  isento  de  quaisquer
responsabilidades descritas no item "6.)" do Manual de Orientação e Regras.

Parágrafo Sexto: Nas planilhas de custos, editais de licitações ou nas repactuações de contratos devido a
fatos  novos  constantes  nesta  CCT  e  em  consonância  à  instrução  normativa  vigente,  nestes  casos,
obrigatoriamente,  deverão  constar  a  provisão  financeira  para  cumprimento  desta  cláusula,  preservando o
patrimônio jurídico dos trabalhadores, conforme o artigo 444 da CLT.
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Parágrafo Sétimo: Mensalmente, estará disponível no site da Gestora um novo Certificado de Regularidade o
qual  deverá  ser  apresentado  ao  contratante  quando  solicitado  e  ao  homologador  quando  das  rescisões
trabalhistas.

Parágrafo  Oitavo:  O  presente  serviço  social  não  tem  natureza  salarial,  por  não  se  constituir  em
contraprestação de serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial.

Parágrafo Nono: A título de coparticipação o empregado contribuirá com parte do valor mensal individual pago
pela empresa para a manutenção do Benefício  Social  Familiar  cujo valor  será estipulado pela empresa e
poderá variar de R$ 0,00 (zero reais) até no máximo R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) por mês.

Parágrafo Décimo: Fica vedada a retenção da coparticipação dos empregados referentes  a parcelas em
atraso do Benefício Social Familiar.

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades

Normas para Admissão/Contratação

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Fica estipulado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, improrrogáveis, para o Contrato de Experiência, ficando
o empregador obrigado a fazer anotação do mesmo na CTPS do empregado, conforme o disposto na CLT.

Parágrafo Primeiro: No caso de readmissão de empregado para mesma função, fica vedada a utilização do
Contrato de Experiência.

Desligamento/Demissão

CLÁUSULA VIGÉSIMA - HOMOLOGAÇÕES

As empresas deverão efetuar a quitação das verbas rescisórias conforme art. 477, CLT.

Parágrafo  Primeiro:  Os  acertos  rescisórios  dos  trabalhadores  (as),  independentemente  do  período  do
contrato de trabalho,  deverão  ser  supervisionadas e  homologadosobrigatoriamente perante  oSindicato  dos
Trabalhadores em Telecomunicações e Teleatendimento no Estado de Goiás – SINTTEL/GO e será cobrada
uma taxa de expediente para arcar com as custas do ato.

.

Parágrafo Segundo: As empresas terão 30 (trinta) dias para realizar homologação no SINTTEL-GO, a partir
do afastamento do empregado, para liberar todas as documentações do trabalhador (a) que se encontrarem
em seu poder, juntamente com o termo de rescisão do contrato de trabalho, guia de seguro desemprego e
guias do FGTS, sob pena de multa prevista no art. 477, CLT.
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Parágrafo Terceiro - taxa para realização de homologação de rescisão sob o custo de R$ 40,00 (quarenta
reais) por trabalhador, pagos pela empresa. 

Parágrafo Quarto. Nos termos do art. 507-B da CLT, é facultado ao Sindicato fornecer o Termo de Quitação
Anual de Débitos Trabalhistas desde que haja expressa concordância do trabalhador e após o documento ser
apreciado pela assessoria jurídica do Ente Sindical, cujos custos da homologação do Termo de Quitação Anual
de Débitos Trabalhistas serão suportados pela empresa.

Suspensão do Contrato de Trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Havendo automação dos serviços,  as  empresas se comprometem a  aproveitar  a  mão-de-obra  disponível,
capacitando os seus empregados e adequando-os às novas funções.

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

Estabilidade Mãe

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE

A empregada gestante tem assegurada uma estabilidade provisória de 60 (sessenta) dias após o término da
estabilidade prevista em lei, salvo os casos que configurem falta grave, passíveis de rescisão por justa causa.

Parágrafo Primeiro: A comprovação do estado de gravidez da empregada será feita por meio de atestado
médico, firmado por profissional devidamente credenciado pela Empresa ou Sindicato.

Parágrafo Segundo: A empresa adotará horário especial para empregadas que estejam amamentando, em
consonância com o disposto no Art. 396, da CLT.

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Duração e Horário

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA

Fica  estabelecido  que  os  empregados  Teleoperadores,  Atendentes  de  Vídeo-Telefonia  e  Operador  de
Telemarketing só poderão ser contratados para uma jornada máxima de 06 (seis) horas diárias, perfazendo um
total de 36 (trinta e seis) horas semanais.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO

A carga horária semanal poderá, a critério da EMPRESA, ser de 5 (cinco) dias trabalhados durante a semana,
com  duração  diária  de  07h12min  (sete  horas  e  doze  minutos)  ao  dia,  obedecendo  as  normas
regulamentadoras do anexo II da NR 17.

Parágrafo Primeiro: Os TRABALHADORES terão uma folga pelo menos uma vez por mês, concedida aos
domingos.

Parágrafo Segundo:  As partes dão-se por cientes de que está autorizado o trabalho aos domingos, nos
termos do parágrafo único do artigo 67 da CLT, observada a escala de trabalho previamente estabelecida e
informada aos trabalhadores com antecedência, bem como a regra do parágrafo anterior.

Controle da Jornada

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PAUSA

Os  empregados  que  exercem as  funções  de  teleatendimento,  compreendendo  os  Atendentes  de  Vídeo-
Telefonia, Teleoperador e Operador de Telemarketing, para prevenir sobrecarga psíquica e física, gozarão de
pausas de descanso fora do posto de trabalho, em 02 (dois) períodos de 10 (dez) minutos contínuos, que
serão  concedidos  após  os  primeiros  e  antes  dos  últimos  60  (sessenta)  minutos  de  trabalho,  bem como,
gozarão de intervalo de 20 (vinte) minutos, conforme previsão do item 5.4.2 da norma Regulamentadora nº 17,
do que dará publicidade o sindicato dos empregados, ficando desde já autorizado a afixar esses comunicados
nos quadros de aviso das empresas ou em locais visíveis a todos empregados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - REGISTRO DE PONTO

As empresas poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada de trabalho, nos termos
da Portaria nº 373, de 25/2/11, desde que expressamente autorizadas pelos sindicatos patronal e laboral, sem
prejuízo do disposto no Artigo 74º, Parágrafo 2º, da CLT, que determina o controle de jornada por meio manual,
mecânico e eletrônico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FALTAS JUSTIFICADAS

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário:

1. PATERNIDADE: Até 05 (cinco) dias consecutivos em caso de nascimento de filho, conforme o disposto no
parágrafo 1º, do Art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal;
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2. NOJO:  Até 02 (dois) dias consecutivos em caso de falecimento de irmão ou pessoa declarada em sua
CTPS, que viva sob sua dependência econômica;

2.1 NOJO: Até 03 (três) diasconsecutivos em caso de falecimento de filhos, pais e cônjuges;

3. GALA: Até 03 (três) dias úteis consecutivos em virtude de casamento;

4. VESTIBULAR: Nos dias em que estiver comprovadamente realizando exame vestibular, na forma do Art.
473, VII, da CLT;

5.  PIS  -  Caso  a  empresa  não  tenha  convênio  para  pagamento  direto  do  PIS  ao  empregado,  as  partes
negociarão a liberação do mesmo para o recebimento do abono.

6. ATESTADO MÉDICO – DEPENDENTE – Serão abonadas pela empresa as faltas do empregado decorrente
de acompanhamento ao médico do filho ou dependente previdenciário, com até 06 anos de idade, mediante
apresentação do competente atestado médico, até o limite de 03 (três) dias por semestre.

7.  ATESTADO  MÉDICO  DE  COMPARECIMENTO  DA  REDE  PÚBLICA  –  As  faltas,  em  caso  de
comparecimento nas redes públicas de saúde, por motivos de emergência e urgência com o devido CID no
atestado, serão abonadas pela empresa.

Férias e Licenças

Duração e Concessão de Férias

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS FÉRIAS

As férias serão concedidas aos empregados na forma da legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro: As empresas comunicarão ao empregado, por meio de aviso de férias, o início do gozo
de férias, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo  Segundo:  A  época  da  concessão  das  férias  será  a  que  melhor  atender  aos  interesses  do
empregador, porém, sendo possível, as empresas ajustarão a escala de férias de seus empregados, de modo
que coincidam com as férias escolares de seus filhos menores de 16 (dezesseis) anos.
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Saúde e Segurança do Trabalhador

Condições de Ambiente de Trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - HIGIENE E SEGURANÇA

As empresas manterão nos locais de trabalho instalações sanitárias e vestiários, com separação por sexo, em
perfeitas condições de higiene.

Parágrafo Único: As empresas que possuírem refeitórios os manterão em condições de conforto e higiene,
bem como fornecerão água potável aos seus empregados.

Equipamentos de Segurança

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA SEGURANÇA NO TRABALHO

As  empresas  prestadoras  de  serviços  se  comprometem  a  cumprir  a  Norma  Regulamentadora  n.º  17
(Ergonomia),  do MTE, em sua totalidade para seus empregados Telefonistas,  Operador de Telemarketing,
Operador de Rádio-Chamada e Atendentes de Vídeo-Telefonia.

Parágrafo Único: Aos empregados que trabalharem na função de telefonista será fornecido pelas empresas
fones de ouvido individual, como forma de melhorar o conforto e higiene do trabalhador.

Equipamentos de Proteção Individual

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DO E.P.I.

Serão fornecidos uniformes, peças de vestuário e equipamentos de proteção individual, gratuitamente, pelas
empresas, quando exigidos por lei ou pelo empregador.

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

A Empresa, quando ocorrer um Acidente de Trabalho ou doença profissional, deverá providenciar a abertura
de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho).
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Relações Sindicais

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ACESSO SINDICAL

O dirigente sindical no exercício de sua função, terá acesso às dependências da empresa, para atividades
ligadas ao exercício de suas funções de dirigente, porém, deve evitar comportamento ou atos inconvenientes
ao bom convívio social ou que visem tumultuar o curso normal do trabalho.

Parágrafo Primeiro:  A empresa deverá garantir  o acesso dos dirigentes sindicais em todas as turmas de
treinamento inicial, para que haja uma apresentação da entidade sindical e suas atribuições, em um período
que corresponda à no mínimo 30 min. por turma.

Parágrafo Segundo: A empresa deverá informar ao sindicato com antecedência, os dias de treinamento, a
quantidade de turmas iniciais,  bem como organizar  na  programação de treinamento o  tempo o  que  será
disponibilizado para Sindicato Laboral.

Representante Sindical

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL

Será liberado um dirigente sindical por empresa e por um dia no mês, com ônus para o empregador, conforme
solicitação  apresentada  pelo  SINTTEL-GO,  com a  devida  antecedência,  para  participar  de  atividades  do
Sindicato.

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - TREINAMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

O  empregado  indicado  pelo  seu  sindicato  poderá  participar  de  cursos,  seminários,  palestras,  simpósios,
plenários e congressos de interesse da categoria, sem prejuízo do respectivo salário, desde que o empregador
autorize  e  seja  notificado com antecedência  mínima  de  15  (quinze)  dias antes  do início  da  ausência  do
empregado.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - MENSALIDADES SINDICAIS

A Empresa, em atendimento ao disposto no inciso IV, do artigo 8°, da Constituição Federal, descontará de
cada empregado, em folha de pagamento, as taxas estabelecidas em assembleias gerais da categoria, que
serão repassadas até o terceiro dia útil do mês subsequente ao que forem efetuados os descontos.
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Parágrafo  Primeiro:  Com  fundamento  em  decisão  emanada  na  assembleia  geral  da  categoria,  será
descontado 1,0 % (um por cento), ao mês (incluindo 13º salário), referente a contribuição assistencial de todos
os empregados abrangidos pela presente CCT e aqueles que venham ser admitidos durante sua vigência. A
empresa  se  responsabilizará  pela  emissão  da  relação  nominal  dos  TRABALHADORES  para  controle  da
entidade sindical.

Parágrafo Segundo: Os empregados contrários ao desconto poderão a qualquer tempo manifestar por escrito
ao SINDICATO a sua oposição ao desconto.

Parágrafo Terceiro: O desconto mensal definido no parágrafo primeiro desta cláusula será recolhido na Caixa
Econômica,  Conta:  5496-8,  Agência:  0012,  operação:  003  ou  o  boleto  bancário  poderá  ser  retirado  no
sindicato, e solicitado via e-mail.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

A Assembleia Geral Extraordinária do Sindinformática realizada no dia 17/07/2019, devidamente convocada
por meio do Edital publicado em 10/07/2019, no Jornal O Popular, página 8, caderno Classificados (sessão
publicação de terceiros e editais de comarcas) instituiu, de acordo com o artigo 513, alínea “e” da CLT, que
todas as empresas representadas pela entidade patronal convenente e, portanto, destinatárias da presente
Convenção  Coletiva  de  Trabalho,  obrigam-se  a  recolher  até  o  dia  30/09/2019  a  CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL PATRONAL criada com o objetivo de custear as despesas de negociação coletiva para o ano
de 2019.

Parágrafo Primeiro - A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL será cobrada apenas uma vez por ano
e atrelada à presente Convenção Coletiva de Trabalho firmada, da seguinte forma:

à Para os Microempreendedores Individuais (MEI) será estipulada no valor fixo de R$ 87,00 (oitenta e sete
reais), para Microempresas (ME) o valor fixo de R$ 96,00 (noventa e seis reais), para empresas enquadradas
no Simples Nacional o valor fixo de R$ 120,00 (cento e vinte reias) e para empresas não enquadradas no
Simples Nacional o valor fixo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

à Para as Médias e Grandes Empresas a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL será estipulada no
valor que a Assembleia Geral da entidade fixar levando-se em consideração a capacidade econômica da sua
base de representação.

Parágrafo Segundo - Todas as empresas representadas pela entidade patronal convenente se obrigam ao
pagamento da contribuição negocial patronal, criada com força de lei, conforme caput do artigo 611 A da CLT,
uma vez que beneficiárias diretas do presente instrumento coletivo.

Parágrafo  Terceiro  -  O  recolhimento  deve  ser  feito  por  estabelecimento/  unidade  /  CNPJ,  ou  seja,  as
empresas que possuem vários estabelecimentos na base de representação devem efetuar o recolhimento da
contribuição negocial tanto da matriz quanto das filiais.
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Parágrafo Quarto -  O recolhimento da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL será feito através de
boleto bancário que será enviado ao representado via e-mail (ou outra forma deliberada na CCT), com prazo
de pagamento até 30/09/2019.

Parágrafo Quinto - Expirado o prazo mencionado no parágrafo anterior sem o pagamento, incidir-se-á multa
de 2% e juros pro rata die de 1% ao mês.

Parágrafo  Sexto  -  As  empresas  constituídas  após  a  assinatura  da  presente  Convenção  recolherão  a
CONTRIBUIÇÃO  ASSSITENCIAL  PATRONAL  até  o  dia  30  do  mês  subsequente  à  abertura  do
estabelecimento.

Parágrafo Sétimo -  Ficarão  isentas  do  recolhimento da  respectiva  contribuição  as  empresas  Associadas
mensalistas do Sindinformática, desde que quites com a tesouraria do sindicato e mediante apresentação de
certidão de regularidade sindical expedida pela entidade sindical patronal.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL

Por força desta convenção, 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: A certidão será expedida pelos Sindicatos Convenentes, individualmente, assinada por
seus presidentes ou seus substitutos legais, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a devida
solicitação, com validade de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo: Consideram-se obrigações sindicais:

a) Recolhimento da contribuição sindical (profissional e econômica) e;

b) Recolhimento de todas as taxas, mensalidades e contribuições inseridas nesta convenção.

Parágrafo Terceiro: A falta de certidão ou vencido seu prazo, que é de 90 (noventa) dias, permitirá às demais
empresas  licitantes,  bem como  aos  Sindicatos  Convenentes,  nos  casos  de  concorrências,  carta  convite,
tomada de preços e pregões, alvejarem o processo licitatório e/ou a empresa irregular por descumprimento das
cláusulas convencionadas.
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Parágrafo  Quarto:  As  empresas  deverão  sempre  colacionar  a  presente  Convenção  Coletiva  nas  suas
propostas, quando participarem de processo licitatório.

Disposições Gerais

Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ACORDOS COLETIVOS

O SINTTEL-GO se compromete, no ato da assinatura desta convenção, a não firmar acordos coletivos com as
empresas  que  contem  com  cláusulas  que  retirem  dos  empregados  ou  diminuam  os  benefícios  aqui
concedidos.

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DO FORO

Será  competente  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  18ª  Região,  para  dirimir  judicialmente  quaisquer
divergências na aplicação da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA

Atendendo ao que dispõe o Art. 613, VIII, da CLT, fica estipulada uma multa de R$ 10,00 (dez reais) em caso
de lesão aos termos da presente convenção, sendo que tal multa será aplicada por mês, enquanto durar o
descumprimento e será revertida à parte prejudicada, quer seja sindicato convenente, quer seja empregado.

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DA NEGOCIAÇÃO

A cada quatro meses,  ou havendo necessidade decorrente de alterações na política salarial,  as entidades
convenentes rediscutirão as condições estabelecidas na presente convenção, com autorização expressa das
competentes Assembleias Gerais.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - GARANTIA DA DATA BASE

Esta convenção Coletiva de Trabalho, que já contam com a autorização das competentes Assembleias Gerais,
será prorrogada automaticamente por 90(noventa) dias, caso não seja assinada novo termo até o dia 31 de
dezembro de 2020.
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Outras Disposições

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO

Os empregados que decidirem celebrar Acordo Coletivo de Trabalho com seus empregadores devem dar
ciência de sua resolução, por escrito, ao Sindicato representativo da categoria laboral, que terá o prazo de 8
(oito) dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser
observado pelo empregador com relação ao Sindicato da respectiva categoria econômica.

Parágrafo Primeiro: Expirado o prazo de 8 (oito) dias sem que o Sindicato tenha se desincumbido do encargo
recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à Federarão a que estiver vinculado o Sindicato e,
em falta dessa, à correspondente Confederação, para que, no mesmo prazo, assuma a direção dos
entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva
até final.

Parágrafo Segundo: Para o fim de deliberar sobre o Acordo, a entidade sindical convocará assembleia geral
dos diretamente interessados, sindicalizados ou não, nos termos do art. 612, da CLT.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - PUBLICIDADE

Os  Sindicatos  convenentes  promoverão,  dentro  de  8  (oito)  dias  da  assinatura  desta  Convenção,  o  seu
depósito, para fins de registro e arquivo, na Superintendência Regional do Trabalho, e a mesma entrará em
vigor 3 (três) dias após a data da entrega no referido órgão.

Parágrafo Único: Os Sindicatos convenentes, bem como, os estabelecimentos das empresas compreendidas
no  seu  campo  de  aplicação,  deverão  afixar  de  modo  visível,  cópias  autênticas  desta  Convenção  nas
respectivas sedes, dentro de 5 (cinco) dias da data do depósito previsto nesta Clausula, a teor do exposto
no (Artigo 614, §§ 1º e 2º, da CLT.).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES MAIS BENÉFICAS

As Empresas se obrigam a manter as condições mais benéficas atualmente existentes e aplicadas, inclusive
no que tange aos benefícios praticados, devendo reajustar referidas condições e benefícios, no percentual
negociado.

Parágrafo  Único:  As  condições  mais  benéficas  serão  formalizadas  em Termo Aditivo  a  esta  Convenção
Coletiva de Trabalho sob pena de ação de cumprimento.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - ULTRATIVIDADE DE NORMAS COLETIVAS

Os efeitos  das  cláusulas  constantes  do  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  permanecerão  íntegros  mesmo
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depois de expirado o seu prazo de vigência, até que haja renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, que
venha revogar expressamente as condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

A EMPRESA manifesta neste ato, sua adesão a Comissão de Conciliação Prévia (CCP), nos termos da Lei
9.958/2000, constituída no âmbito de representação do SINDICATO.

MARCO CESAR CHAUL
Presidente

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E SIMILARES DO
ESTADO DE GOIAS - SINDINFORMATICA

FAGNER TAVARES DE ALMEIDA
Diretor

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES E TELEATENDIMENTO
NO ESTADO DE GOIAS

ANEXOS

ANEXO I - CCT TELEOPERADORES ASSINADA

Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA AGE SINTTEL

Anexo (PDF)

ANEXO III - LISTA DE PRESENÇAS AGE SINTTEL

Anexo (PDF)
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ANEXO IV - ATA E LISTA DE PRESENÇAS AGE SINDINFROMATICA

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet,
no endereço http://www.mte.gov.br.
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ANEXO X
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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