GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DIREÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@detran.df.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO No 01/2018
– DETRAN/DF

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2018
Regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem
como pelas Leis Distritais no 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002, 25.966/2005 e
35.592/2014 e 36.519/2015, pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, no que couber, e pelas demais legislações aplicáveis.
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio administrativos contínuos com
alocação de mão de obra terceirizada para o exercício das funções de motorista e encarregado, ajudante de
OBJETO

caminhão e ajudante de mecânica, conforme condições, especificações, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, constantes do ANEXO A do Edital.

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
DATA: 26/03/2018

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF: 14:00

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

www.comprasgovernamentais.gov.br

PROCESSO:

0055-018145/2017 (SEI)

ESTIMATIVA:

R$ 3.090.258,36.

TIPO:

MENOR PREÇO GLOBAL

UASG:

926142

PREGOEIRO:
Karina da Silva Lima
EQUIPE DE APOIO:
Alessandra Dias da Costa Vargas
Daniele da Hora dos Santos

ENDEREÇO: Protocolo, SAM Lote A Bloco B Edifício Sede Detran-DF,
Brasília-DF, CEP 70.620-000.
TELEFONES: 3905-5979/3905-2030
EMAIL: licitacao@detran.df.gov.br

OBSERVAÇÃO: O Edital ficará disponível no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. Respostas a pedidos de
esclarecimento ou de impugnações, bem como avisos de ordem geral, deverão ser consultadas no sítio, não ensejando,
portanto, qualquer responsabilização ao Detran-DF por fatos oriundos da não realização de consultas por parte dos
licitantes ao referido sítio. Todas as referências de horários neste Edital correspondem ao horário oficial de Brasília-DF.
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2018

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF,
entidade autárquica de administração superior integrante do Sistema Nacional de Trânsito, excluída da
obrigatoriedade de adoção do regime de centralização das licitações de compras, obras e serviços de que trata
a Lei nº 2.340/99, por meio do Decreto 32.227/2010, por meio de seu Pregoeiro, Karina da Silva Lima,
designado pela Portaria nº 158, de 27 de setembro de 2017, publicada no DODF n.° 189 de 02 de outubro de
2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá até as 14:00 do dia
26/03/2018(horário de Brasília), PROPOSTAS para a contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de apoio administrativos contínuos com alocação de mão de obra terceirizada
para o exercício das funções de motorista e encarregado, ajudante de caminhão e ajudante de mecânica,
conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus
anexos, constantes do ANEXO A do Edital. A licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
modalidade Pregão, em sua forma eletrônica. Os procedimentos desta licitação serão regidos pela Lei nº
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis
Distritais nos 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002, 25.966/2005, 35.592/2014
e 36.519/2015, pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, no que couber, e pelas demais legislações aplicáveis.
1. DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de apoio administrativos contínuos com alocação de mão de obra terceirizada de motorista e
encarregado, ajudante de caminhão, ajudante de mecânica nas unidades e instalações do Departamento de
Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, conforme condições, especificações, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, constantes do ANEXO A do Edital. Em
caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no sistema ComprasGovernamentais e as
constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
Item

Descrição do Serviço

1

Motoristas devidamente habilitados para transporte de pessoas em
serviço, materiais, documentos, objetos, condução e operação de
guinchos para veículos recolhidos e outros que forem adquiridos
para atender à demanda do Departamento de Trânsito do Distrito
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Federal DETRAN/DF no Distrito Federal e entorno e Encarregados
para supervisionar os serviços.
2

Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas. COTA GERAL

3

Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas. COTA
RESERVADA LEI DISTRITAL 4.611/2006 E DECRETO
DISTRITAL 35.592/2014.

4

Ajudante de mecânica. (LICITAÇÃO EXCLUSIVA LEI
DISTRITAL 4.611/2006 E DECRETO DISTRITAL 35.592/2014.

Item

Distribuições de postos
Posto
Lotação
Motorista executivo 12 X 36

Motorista linha leve

1
Motorista linha pesada

Motorista linha pesada 12x36
diurno

Qtde

Total

Direção Geral

2

2

Gama
Sobradinho
Taguatinga
Diren
Corregedoria
Numav (pool)
Dirconv
Nuest
Direduc
Direduc
Numav (pool)

1
1
1
0
1
5
1
4
1
1
2

Nuest

2

Ulog

2

15

5

4
Motorista linha pesada 12x36
noturno

Uog

2

Motorista linha pesada 12x36
/ÔNIBUS

Numav

2

2
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Motorista linha pesada/
guinchos 12x36 diurno

Numav

18

18

Motorista linha pesada/
guinchos 12x36 noturno

Numav

14

14

Encarregado pool de viaturas
administrativas

Numav

1

1

Encarregado guinchos/linha
pesada 12x36 diurno

Numav

2

2

Encarregado guinchos/linha
pesada 12x36 noturno

Numav

2

2

Posto

Lotação

Qtde

Total

2

Ajudante de caminhão (cota
geral)

Ulog

3

3

3

Ajudante de caminhão (cota
reservada)

Ulog

1

1

Posto

Lotação

Qtde

Total

Ajudante de mecânica
(Licitação Exclusiva)

Numav

2

2

Item

Item
4

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. A despesa anual total com a execução do objeto desta licitação é estimada em 3.090.258,36. (três
milhões, noventa mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) e correrá à conta dos
recursos provenientes da fonte 220/237, função 06, Subfunção 181, Programa 6217, Meta 2698, Subtítulo
0001 e Elemento de Despesa 339037.

3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
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3.1. Até às 17:00 (horário de Brasília-DF) do segundo dia útil anterior à data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica,
mediante envio de petição exclusivamente para o email licitacao@detran.df.gov.br.
3.1.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela especificação do objeto, decidir
sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
3.1.3. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão mantidas as condições originalmente
previstas neste edital.
3.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro,
até às 17:00 (horário de Brasília-DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no email licitacao@detran.df.gov.br.
3.3. As impugnações e esclarecimentos/questionamentos somente serão analisados se apresentados
tempestivamente e acompanhados de identificação do impugnante/solicitante e, no caso de pessoa
jurídica, acompanhados de documentação que comprove a capacidade legal de representar a empresa.
3.4. As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos serão divulgadas mediante publicação no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, ficando as empresas interessadas em participar do certame
obrigado a acessá-los para a obtenção das informações prestadas.
3.5. Sempre que necessário, com fins de auxiliar a compreensão do Edital, o pregoeiro publicará avisos
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
4.1. Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO” por intermédio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. O credenciamento darse-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema
eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
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pregão eletrônico, não cabendo ao provedor do sistema ou ao DETRAN-DF promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão
licitante, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser anunciada imediatamente ao provedor do sistema,
para imediato bloqueio do acesso.
4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração
com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos
inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado)
da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou objeto licitado social, ou instrumento
específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura.
4.7. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de uma Licitante.
4.8. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o (s)
mesmo (s) item(s).

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO
5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus anexos.
5.2. Não poderão participar desta licitação:
5.2.1. Empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
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5.2.2. Empresas concordatárias ou que hajam tido sua falência declarada, que se encontrem em
processo de dissolução, de difusão, liquidação ou de incorporação e sob concurso de credores;
5.2.3. Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou cont ratar
com a Administração Pública ou suspensas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
5.2.4. Autor do projeto básico ou executivo, do termo de referência, pessoa física ou jurídica, em
atenção ao artigo 9º, inciso I, da Lei nº 8.666/93;
5.2.5. Pessoa Jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar
de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração
pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio
de:
5.2.5.1 Objeto licitado de serviço de terceirização;
5.2.5.2 Objeto licitado pertinente a obras, serviços e à aquisição de bens; e
5.2.5.3 Convênios e os instrumentos equivalentes, em respeito ao artigo 8º do Decreto nº
32.751/2011.
5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.3.1. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
5.3.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
5.3.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
5.3.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta, ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou às demais
entidades com tratamento diferenciado, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
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6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
6.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
o horário marcados para abertura da sessão, quando então será encerrada automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.3.1. Valor unitário do item;
6.3.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência
para cada item;
6.3.2.1 Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total
prevista para o item.
6.3.3. Marca;
6.3.4. Descrição detalhada do objeto.
6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indire tamente no
fornecimento dos bens.
6.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e a existência de qualquer elemento que possa
identificar o licitante importará a sua desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
6.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, sendo que os licitantes ficam liberados dos
compromissos caso não sejam convocados para contratação dentro do prazo de validade das propostas.
6.8. Será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL para julgamento e classificação das
propostas, observados os prazos máximos, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no Edital.
6.9. Nos termos dos arts. 40, X, 43, IV, 44, §§ 2º e 3º, e 48, I e II, da Lei nº 8.666/1993, serão
desclassificadas as propostas que:
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6.9.1. Não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório;
6.9.2. Apresentarem valor do item superior ao estimado ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter a sua viabilidade demonstrada por
meio de documentação comprobatória de que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO
7.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br .
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7.4. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário
para a continuidade do certame.

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
8.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
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8.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item para 6 meses.
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos.
9.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
9.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do
detentor do lance.
9.6. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
9.7. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinicio somente após Comunicação aos participantes, no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br.
9.8. O enceramento da etapa de lances da sessão pública será iniciado por decisão do pregoeiro, mediante
aviso de fechamento iminente dos lances emitido por meio do sistema eletrônico aos licitantes, após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
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9.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.
9.10. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os v alores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204,
de 2007.
9.11. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.11.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.11.2. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
9.12. Fica reservada cota reservada para o ITEM 3, assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, em atendimento ao disposto no art. 48, inciso III, da Lei
complementar nº 123/2006 c/c art. 23 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 8º do Decreto Distrital nº
35.592/2014.
9.13. A cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte consta de item separado da cota
principal.
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9.14. As entidades preferenciais poderão participar dos dois itens, permanecendo para a cota não
reservada os direitos de preferência e de saneamento.
9.15. A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superio r ao que for
contratado no item da licitação destinada ao mercado geral.
9.16. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preç o do primeiro
colocado.
9.17. Será inabilitada a empresa que não estiver na condição de entidade preferencial e oferecer proposta
para a cota reservada nessa condição. No item 3 desta licitação será permitida apenas a participação
EXCLUSIVA de entidades preferenciais.
9.18. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, ou diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro
colocado.
9.19. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas
deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.
9.20. Neste certame não se aplica o direito de preferência previsto no Decreto Federal nº 7.174/2010 ,
que dispõe sobre o regulamento da contratação de bens e serviços de informática e automação no âmbito
da Administração Pública Federal.
9.21. Persistindo empate entre dois ou mais licitantes, o critério de desempate será aquele previsto no
artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:
9.21.1. Produzidos no País;
9.21.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
9.21.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
9.22. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes
serão convocados, vedado qualquer outro processo.

10. DA NEGOCIAÇÃO
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10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratação, não sendo admitida negociação de condições diferentes
daquelas previstas no Edital.
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. Após o encerramento da etapa de lances, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar,
para o respectivo item ou lote, deverá encaminhar a proposta de preços contendo as especificações
técnicas detalhadas do objeto ofertado, no prazo máximo de 1 (uma) hora após convocação, atualizada em
conformidade com os lances ofertados, após convocação pelo pregoeiro, via chat. A licitante que,
injustificadamente, não enviar a proposta incorrerá na falta constante do item 17.2.5, relacionada à não
manutenção da proposta.
11.2. A proposta de preços deverá conter:
11.2.1. Razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e mail);
11.2.2. As especificações técnicas claras e detalhadas dos materiais e/ou do serviço de forma a
demonstrar que atendem plenamente ao ANEXO A deste Edital, inclusive marca, quando for o
caso.
11.2.3. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;
11.2.4. Preços atualizados em conformidade com o último lance ofertado, em moeda corrente
nacional, expressos em algarismo e por extenso;
11.2.5. Declaração de que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos
de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão Eletrônico, nada mais sendo lícito
pleitear a esse título.
11.3. A licitante deverá enviar a Proposta de Preços em conformidade com o ANEXO C deste Edital
com os valores unitários e totais.
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11.4. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
11.5. Será desclassificada a proposta vencedora que apresentar preço manifestamente inexequível ou
com valor superior ao preço máximo fixado (Anexo B do Edital), tendo por base ainda os valores
apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços, constante do Anexo I do Termo de
Referência.
11.6. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
11.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.
11.8. Se a proposta for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
11.9. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

12. HABILITAÇÃO
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
12.1.1. SICAF;
12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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12.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido

pelo

Conselho

Nacional

de

Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
12.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
12.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
12.3. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste edital.
12.4. O licitante que não atender as exigências de habilitação parcial do SICAF deverá apresentar
documentos que supram tais exigências.
12.5. Após convocação no sistema ComprasGovernamentais a empresa deverá enviar a seguinte
documentação complementar:
12.5.1. Todas as empresas licitantes (ainda que não sejam cadastradas no Distrito Federal) deverão
apresentar a certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser
obtida através do site http://www.fazenda.df.gov.br.
12.5.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) pertinente e compatível
com objeto deste edital.
12.5.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto –Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que poderá ser obtida
através do site http://www.tst.jus.br/certidao.
12.5.4. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
12.5.5. Qualificação técnica em conformidade com o item 7 do ANEXO A do Edital – Termo
de Referência.
12.5.6. Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4. 770, de 22
de fevereiro de 2012.
12.5.7. Registro comercial, no caso de empresário individual.
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12.5.8. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva.
12.6. A documentação complementar para habilitação deverá ser enviada pela empresa, em até 2 (duas)
horas, após convocação pelo Pregoeiro via chat no sistema. Após convocação pelo Pregoeiro no sistema,
os documentos originais de habilitação juntamente com a proposta a que se refere o subitem 11.2 deste
Edital deverão ser encaminhados no prazo de 3 (três) dias úteis, ao Departamento de Trânsito do Distrito
Federal, PROTOCOLO, SAM lote A bloco B Ed, SEDE DETRAN-DF, Brasília-DF, CEP 70.620-000,
com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:
AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 01/2018
RAZÃO SOCIAL E CNPJ
PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.7. Toda a documentação e a proposta originais exigidas deverão ser apresentadas por uma das
seguintes formas:
12.7.1. Em original.
12.7.2. Por qualquer processo de cópia, exceto por fac-simile, autenticada por Servidor Público da
Administração, devidamente qualificado ou por Cartório competente.
12.7.3. Publicação em órgão da Imprensa Oficial.
12.8. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidade emissores de certidões, para
verificar as condições de habilitação dos licitantes.
12.9. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
12.10. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a
microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez.
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12.11. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir -se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
12.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

12.14. Quanto à qualificação econômico-financeira, é necessário a apresentação de Balanço
Patrimonial do último exercício social e demonstrações contábeis do último exercício social,
devidamente assinado por profissional habilitado, já exigíveis e apresentados na forma da Lei,
que comprovem a boa situação financeira da licitante.
12.15. Informar, nos termos do art. 31, § 4º, da Lei nº 8.666/93, por meio de declaração, relação
de compromissos assumidos, demonstrando que a soma do valor mensal dos contratos firmados
com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para
apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido;
12.16. Somente serão habilitadas as empresas em boa situação financeira, e esta será mensurada
por meio da obtenção dos seguintes índices, os quais deverão ser calculados na forma abaixo
descrita, e cujo resultado terá no máximo duas casas decimais, sendo as demais desprezadas:
Índice Liquidez Geral (LG):
LG= Ativo Circulante + Realizavél a longo prazo
Passivo Circulante + exigível a longo prazo
Índice de Solvência Geral (SG):
SG=
Ativo Total
Passivo Circulante + exigivel a longo prazo
Índice de Liquidez Corrente (LC):
LC=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

12.17. Comprovação de possuir Capital Circulante (CCL) ou Capital de Giro ( Ativo Circulante – Passivo
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimo por cento) do valor
estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações
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contábeis do ultimo exercício social.

12.18. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação,
por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício
social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta.

13. DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, o Pregoeiro abrirá o prazo, para que o licitante
possa registrar a manifestação da intenção de recurso, cuja duração será de 30 (trinta) minutos, sendo
esse prazo encerrado pelo Pregoeiro. Havendo a intenção, o licitante deverá manifestá -la de forma
imediata e motivada ao Pregoeiro em campo próprio do sistema, explicitando sucintamente suas razões.
13.2. Aceita a admissibilidade, o licitante disporá do prazo de 3 (três) dias para apresentação do recurso,
por meio eletrônico, que será disponibilizado a todos os participantes.
13.3. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em
igual prazo, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na
decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.
13.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência de Licitação
– Gerlic Detran/DF, SEPN 507, Bloco D, 1° andar, sala 7, Gerlic, Brasília-DF- CEP 70.740-524, nos dias
úteis no horário de 9:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos,
enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
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14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não tenha
havido recurso.
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade exclusiva da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver
recurso, pela própria autoridade competente.

15. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
15.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

16. DA CONTRATAÇÃO
16.1. A contratação será regida, especialmente, pelos itens constantes no ANEXO A deste Edital (Termo
de Referência), a seguir elencados:

ANEXO A (Termo de Referência)
16.1.1. VIGÊNCIA CONTRATUAL

Item 9

16.1.2. GARANTIA CONTRATUAL

Item 10.

16.1.3. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

Item 11

16.1.4. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

Item 14

16.1.5. VALOR ESTIMADO

Item 18

16.1.6. VISTORIA

Item 19
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16.2. Além das disposições do item anterior, a contratação deverá obedecer às demais cláusulas do Anexo
A deste Edital (Termo de Referência).
17. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente edital, serão aplicadas as
penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 (ANEXO D deste Edital), publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº. 103 de 31 de maio de 2006, pág. 05 a 07, e alterações posteriores, que
regulamentaram a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e
10.520/2002.
17.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:
17.2.1. não celebrar o contrato ou aceitar/retirar a nota de empenho;
17.2.2. apresentar documentação falsa;
17.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.2.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.2.5. não mantiver a proposta;
17.2.6. falhar ou fraudar a execução do contrato;
17.2.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, incluindo aí a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da
fase de lances.
17.2.7.1 O comportamento previsto nesta subcondição fica configurado quando o licitante executar
atos tais como os descritos no parágrafo único do art. 92, no art. 96 e no parágrafo único do art. 97
da Lei 8.666/93.
17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante.
17.3.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, sobre a parcela
inadimplida do objeto, no caso de incorrer na infração disposta no subitem 17.2.4, caracterizando
inexecução parcial da contratação, limitado a 15 (quinze) dias.
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17.3.3. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado, sobre a parcela
inadimplida do objeto, no caso de incorrer na infração disposta no subitem 17.2.4, a partir do 16º
(décimo sexto) dia, caracterizando inexecução parcial da contratação, limitado a 30 (trinta) dias.
17.3.4. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, pelo
cometimento de infração disposta no subitem 17.2.4, por atraso injustificado na execução do objeto
contratado, a partir do 30º (trigésimo) dia, caracterizando inexecução total da contratação.
17.3.5. Multa compensatória de 1% (um por cento) até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total da contratação, por falhar na execução da contratação, conforme disposto no
subitem 17.2.6.
17.3.6. Multa compensatória de 10% (dez por cento) até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o
valor total da contratação, por fraudar a execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, conforme disposto nos subitens 17.2.6 e 17.2.7.
17.3.7. Impedimento de licitar e de contratar com o órgão responsável pela licitação e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.
17.3.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados.
17.4. As penalidades de multa previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente com as
sanções de impedimento e de declaração de inidoneidade.
17.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatário que:
17.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
17.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
17.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.
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17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
17.9. As multas impostas à licitante vencedora do certame serão descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos a ela, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
17.10. As penalidades estabelecidas neste Edital serão aplicadas administrativamente, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial.
17.11. Por força do Decreto Distrital 32.227, de 20 de setembro de 2010, publicado no DODF nº 181,
seção I, de 21 de setembro de 2010, a aplicação da penalidade referente ao procedimento licitatório será
realizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF e não pela Subsecretaria de
Compras e Licitações - SUCOM.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente no ato da sessão pública.
18.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
18.3. Fica assegurado ao DETRAN-DF o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
18.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e/ou
amostras (quando exigido) e o DETRAN-DF não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
18.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
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18.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
18.7. Ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir -se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no DETRAN-DF
ou Contratante, quando for o caso.
18.9. Para os documentos de habilitação que não apresentarem expressamente o prazo de validade, será
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de sua emissão, exceto se houver
legislação em contrário.
18.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante
a realização da sessão pública de pregão.
18.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.
18.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação do objeto
licitado.
18.13. Previamente justificado no chat, o pregoeiro poderá prorrogar o prazo para o envio de propostas
e/ou documentação complementar de habilitação pelo tempo que julgar necessário.
18.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520 de 17 de julho
de 2002, do Decreto nº 3.555, publicado no DOU de 09 de agosto de 2.000 e subsidiariamente a Lei
8.666/93 e Decreto nº 5450/2005.
18.15. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800.644.9060.
18.16. Caso considere necessário, o pregoeiro suspenderá a sessão e solicitará parecer à área demandante
referente à proposta de preço e/ou documentação.
18.17. Por motivo justificado, solicitado via chat, e acatado pelo pregoeiro e equipe de apoio, a proposta
de preço e documentos de habilitação poderão ser encaminhados via email institucional desta autarquia.
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18.18. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
18.18.1. ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA. (Não está anexado no Word)
18.18.2. ANEXO B – PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL. ( Não está anexada no
Word.)
18.18.3. ANEXO C – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO.
18.18.4. ANEXO D – DECRETO Nº 26.851
18.18.5. ANEXO E – MINUTA DO CONTRATO
18.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Brasília, com exclusão de
qualquer outro.

Brasília, 07 de março de 2018.
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ANEXO A DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

Objeto

1.1
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de apoio administrativos contínuos com alocação de mão de
obra terceirizada para o exercício das funções, conforme quadro abaixo:
Item Motoristas devidamente habilitados para transporte de pessoas em serviço,
materiais, documentos, objetos, condução e operação de guinchos para veículos
recolhidos e outros que forem adquiridos para atender à demanda do Departamento
1
de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF no Distrito Federal e entorno e
Encarregados para supervisionar os serviços.
2 Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas. (Cota geral)
3 Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas. (Cota reservada)
4 .Ajudante de mecânica. (Licitação exclusiva)
2.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS E OBJETIVO

2.1
A descentralização administrativa de atividades complementares à execução de
serviços públicos é fato consolidado observado na Administração Pública moderna. No
Distrito Federal, o efeito encontra-se respaldado no Decreto Distrital nº 25.937, de
15/06/2005, que, entre outras disposições, fixou os campos de terceirização na
Administração Pública, conforme o que segue:
“Art. 1º - As atividades de vigilância, limpeza e conservação, ajardinamento e limpeza
de áreas urbanas, segurança, transporte, informática, copeiragem, recepção, reprografia,
telecomunicações, manutenção predial, de equipamentos e de instalações e outras
assemelhadas, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal,
excetuando-se as companhias de capital aberto, serão, de preferência, objeto de
execução indireta, mantido o poder regulatório e de fiscalização dessas atividades por
parte do Poder Público.”
2.1.1 Tendo em vista a necessidade deste DETRAN-DF da prestação de serviços
especializados de atividades de motorista, (executivo, linha leve, linha pesada, linha
pesada tipo ônibus ou outros, linha pesada tipo guincho ou outros) ajudante de
motoristas/caminhão e ajudante de mecânica para atender ao transporte de servidores
em serviço, Direção Geral e demais Diretorias, Administrativa e Técnica, permitindo
aos servidores realizar as tarefas externas indispensáveis ao andamento das atividades
do órgão, no trabalho cotidiano destes importantes setores, onde cada função a serem
contratadas dará aos setores onde estarão laborando, assim as atividades inerentes
dentro do que e especificado no regimento interno do órgão terá uma ótima eficiência e
eficácia dentro do objetivo desejado.

1. Quanto as atividades de motorista, (executivo, linha leve, linha pesada, linha
pesada tipo ônibus ou outros, linha pesada tipo guincho ou outros) há
necessidade de obter os serviços, pois não temos no quadro efetivo essa função a
qual foi suprimida do órgão, onde essas dão apoio em muitas tarefas
desenvolvida pela administração no que consiste Guinchamento de veículos
irregulares, apoio nas ações da Diretoria de educação, da Diretoria de
Engenharia e na Administração em geral;
2. Quanto as atividades de ajudante de motoristas/caminhão há necessidade de
obter os serviços, pois não temos no quadro efetivo essa função e que hoje é
laborada na Unidade de Logística - ULOG setor subordinado a Diretoria de
Policiamento e Fiscalização que é responsável pela armazenamento, distribuição
de material para sinalização das vias;
3. Quanto às atividades de ajudante de mecânica há necessidade de obter, pois não
temos no quadro efetivo essa função a qual dará apoio ao Núcleo de Manutenção
de Veículos e Transportes – NUMAV junto aos contratos de manutenção das
viaturas e também nas avaliações das viaturas quando essas apresentarem alguns
defeitos e ainda podendo realizar pequenas intervenções.
2.1.2 A Falta de pessoal para o desempenho regular das atividades materiais acessórias
e instrumentais aos assuntos que constituem a área de competência legal do DETRANDF aumenta os riscos de que o cumprimento da missão do DETRAN-DF seja diminuído
com implicação e reflexo na economia brasileira e conseqüente prejuízo da sociedade;
2.1.3 O plano de trabalho foi adequado com objetivo de atender as demandas, bem
como orientado segundo a IN nº. 002/2008-SLTI/MP (Arts. 6º ao 9º) e suas alterações,
demais normas e orientações normativas pertinentes;
2.1.4 O Decreto nº 2.271 de 07 de julho de 1997, D.O.U., de 08 de julho de 1997,
orienta em seu Artigo 1º, que as atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou
entidade, poderão ser objeto de contratação indireta;
2.1.5 O § segundo do Artigo 1º do mesmo Decreto proíbe a execução indireta de
atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salário
do órgão ou entidade, exceto no caso de se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente,
de que trata o objeto da licitação;
2.1.6 Quanto ao serviço de motoristas, trata-se de um serviço focado no atendimento
direto às demandas dos diversos setores da Autarquia, bem como de servidores em
serviço. O serviço é voltado para realização de transporte de servidores em serviço.
2.1.7 Desta forma, a categoria de motoristas, necessária ao funcionamento do
DETRAN-DF subsume as orientações do Decreto nº 2.271/97, por estar o cargo extinto
parcialmente e em vias de extinção total.
2.1.8 A terceirização da atividade citada é justificável também por ser de fácil ajuste,
quanto ao quantitativo, uma vez que a qualquer tempo poderão ocorrer mudanças ao se
atualizar ou modernizar este DETRAN-DF por “downsize” quer por mudanças

tecnológicas ou administrativas, sendo que a adequação poderá ser realizada de forma
imediata.
2.1.9 Trata-se, portanto, de serviços comuns, próprios de qualquer administração e
verificando-se a orientação do Decreto nº. 2.271/97, a solução é a contratação de
empresa para a prestação dos serviços a seguir elencados.
2.1.10 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.

2.2 - OBJETIVO
2.2.1. Tem por objetivo suprir as demandas do DETRAN-DF nesta atividade material
acessória, e instrumental aos assuntos que constituem a área de competência legal do
DETRAN-DF. Tal situação aumenta os riscos quanto ao cumprimento da missão da
Autarquia.
2.2.2 Espera-se que os serviços de motorista mantenham as atividades do DETRAN-DF
em pleno funcionamento, permitindo maior eficiência nos trabalhos dos servidores e
Dirigentes da Autarquia.

2.3 - CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS CBO 7824- 10
2.3.1 Considerando que não há no quadro funcional do DETRAN /DF o cargo de
condutor de veículos (motoristas), que se trata de serviço auxiliar, contínuo, essencial,
necessário e complementar às atividades tanto administrativas quanto fiscalizatórias é
necessário à terceirização dos serviços de condução para que as atividades principais
desempenhadas por essa autarquia não sejam prejudicadas. Além do mais a natureza do
serviço licitado permite enquadrá-lo como serviço comum para fins do disposto no
Decreto n.° 23.460/2005.
2.3.2
Propõe-se ainda a terceirização de motoristas para a finalidade de
reaproveitamento dos servidores efetivos que atualmente desempenham tal serviço,
possibilitando-lhes oportunidades para desempenho de novas tarefas. Assim reduzem-se
custos para a Administração, facilita-se o gerenciamento dos contratos e resolve-se o
problema da inconveniência de termos servidores efetivos e terceirizados executando a
mesma tarefa com remunerações bem distintas.

2.4 - CONTRATAÇÃO DE AJUDANTE DE MOTORISTA/CAMINHÃO CBO
7832-25

2.4.1
É necessária, para auxílio aos motoristas, a contratação de ajudante de
caminhão para carregamento, descarregamento e acomodação de objetos, distribuição e
recolhimento de cones, barreiras e outros materiais de sinalização entre outros.

2.5 - CONTRATAÇÃO DE AJUDANTE DE MECÂNICA CBO 9144-05
2.5.1 Considerando que não há no quadro funcional do DETRAN /DF o cargo de
ajudante de mecânica, que se trata de serviço auxiliar, contínuo, essencial, necessário e
complementar às atividades tanto administrativas quanto fiscalizatórias é necessária à
terceirização dos serviços de ajudante de mecânica para que as atividades contratuais
desempenhadas pelo NUMAV não sejam prejudicadas. Além do mais a natureza do
serviço licitado permite enquadrá-lo como serviço comum para fins do disposto no
Decreto n.° 23.460/2005.

3.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.1 - Para motorista
3.1.1.2 Os serviços de transporte a serem prestados são de deslocamento e/ou entrega:
a) de servidores e/ou pessoas a serviço do DETRAN /DF;
b) de expedientes e objetos de interesse do DETRAN/DF;
c) de material de sinalização para locais de operação;
d) de veículos apreendidos em fiscalização de trânsito, dos pátios de apreensão e outros
locais.
3.1.1.3 Os serviços de transporte serão solicitados por meio de requisição de veículos,
emitida por servidores designados, contendo roteiro, solicitante, telefone, hora de saída,
de chegada e demais dados necessários à fiscalização dos serviços prestados.
3.1.1.4 As requisições referentes aos serviços de guinchos deverão ser entregues ao
Encarregado da empresa Contratada por servidor designado pelo NUMAV.

3.1.2 Motorista de Guincho
Transportar, coletar e entregar cargas em geral. Guinchar, destombar e remover
veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas
podem, também, operar equipamentos (Empilhadeiras), realizar inspeções e reparos em
veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas

3.1.3 - Para ajudante de motoristas/caminhão CBO 7832-25

3.1.3.1 Os serviços de ajudante de motoristas/caminhão a serem prestados são:
a) carregamento, descarregamento e acomodação de objetos e outros materiais;
b) distribuição e recolhimento de cones, barreiras e outros materiais de
sinalização e demais objetos;
c) auxílio na colocação de veículos nos guinchos;
d) movimentação de veículos nos depósitos, etc.

3.1.3 - Para ajudante de mecânica CBO 9144-05
3.1.3.1 Os serviços de ajudante de mecânica a serem prestados são:
a) Recepcionar, conferir, encaminhar e acompanhar os veículos a serem baixados para
manutenção preventiva e corretiva;
b) Testar veículos a fim de detectar defeitos.
c) Executar as tarefas de auxiliar de mecânica de veículos, quando necessário.
d) verificar e opinar sobre as substituições de peças e componentes
e) Recepcionar, conferir, os veículos após serem manutenidos verificando os serviços
realizados.
f) Manter-se atualizado e bem informado, sempre que se fizer necessário à adoção de
novas rotinas ou qualquer outra alteração nos procedimentos do NUMAV;
g) Receber de forma educada e prestativa os usuários e servidores que necessitem das
atividades inerentes ao serviço do NUMAV;
h) Organizar e armazenar os formulários de referente às baixas dos veículos;
i) ) Efetuar outras tarefas correlatas.

3.2
DA QUALIFICAÇÃO
(REQUISITOS BÁSICOS)

PROFISSIONAL/

DO

QUANTITATIVO

3.2.1 Para atender à demanda dos serviços de que trata este Termo de referência além
das qualificações específicas constantes do quadro abaixo, a CONTRATADA deverá
alocar profissionais nos postos de trabalho com, no mínimo, os seguintes requisitos:
a)

ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

b)

instrução correspondente ou superior ao ensino médio;

c)

estar quite com as obrigações eleitorais;

d)
estar quite com as obrigações do serviço militar, para os empregados do sexo
masculino;
e)
apresentar atestado médico de saúde ocupacional para o exercício das
atribuições inerentes às funções a serem desempenhadas, conforme determina legislação
vigente;
f)
apresentar certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos
municípios em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, bem como as certidões
correspondentes da Justiça Estadual e da Justiça Federal;
g)
apresentar folha de antecedentes expedida da Polícia Militar estadual ou
distrital, relativa aos locais onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, e da Polícia
Federal expedidas, no máximo, há seis meses;
Item SERVIÇO DE MOTORISTAS.
Serviços de motorista executivo para condução de veículos oficiais do
DETRAN/DF. O motorista deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação
categoria “D” e experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos. Será
necessário 1 (um) posto envolvendo 2 (dois) motoristas para atendimento de
escala 12x36 horas (diurno).
Serviços de motorista para condução de veículos oficiais linha leve pertencentes
ao DETRAN/DF. O motorista deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação
categoria “AD” e experiência comprovada de no mínimo 2 (dois) anos. Serão
necessários 15 (quinze) postos envolvendo 15 (quinze) motoristas com jornada de
44 (quarenta) horas semanais cada.
Serviços de motorista para condução de veículos oficiais linha pesada,
1
pertencentes ao DETRAN/DF. O motorista deverá possuir Carteira Nacional de
Habilitação categoria ”AD” ou “AE” e experiência comprovada de no mínimo 2
(dois) anos. Serão necessários 05 (cinco) postos envolvendo 5 (cinco) motoristas
com jornada de 44 (quarenta) horas semanais cada.
Serviços de motorista para condução de veículos oficiais linha pesada tipo ônibus
ou outros de linha pesada, pertencentes ao DETRAN/DF. O motorista deverá
possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria ”D” ou “E” e experiência
comprovada de no mínimo 2 (dois) anos Será necessário 1 (um) posto envolvendo
2 (dois) motoristas para atendimento de escala 12x36 horas (diurno).
Serviços de motorista para condução de veículos oficiais linha pesada tipo ônibus
ou outros de linha pesada, pertencentes ao DETRAN/DF. O motorista deverá
possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria ”D” ou “E” e experiência

comprovada de no mínimo 2 (dois) anos Será necessário 1 (um) posto envolvendo
2 (dois) motoristas para atendimento de escala 12x36 horas (noturno).
Serviços de motorista para condução de veículos oficiais linha pesada tipo guincho
ou outros de linha pesada, pertencentes ao DETRAN/DF. O motorista deverá
possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AE” e experiência
comprovada de no mínimo 2 (dois) anos. Serão necessários 09 (nove) postos
envolvendo 18 (dezoito) motoristas para atendimento de escala 12x36 horas
(diurno).
Serviços de motorista para condução de veículos oficiais linha pesada tipo guincho
ou outros de linha pesada, pertencentes ao DETRAN/DF. O motorista deverá
possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AE” e experiência
comprovada de no mínimo 2 (dois) anos. Serão necessários 07 (sete) postos
envolvendo 14 (quatorze) motoristas para atendimento de escala 12x36 horas
(noturno).
Serviços de encarregado para o pool de viaturas administrativas. O encarregado
deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” e experiência
comprovada de no mínimo 2 (dois) anos. Será necessário 1 (um) posto
envolvendo 1 (um) encarregado com jornada de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais.
Serviços de encarregado para motoristas de guinchos. Os encarregados deverão
possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AE” e experiência
comprovada de no mínimo 2 (dois) anos. Será necessário 1 (um) posto envolvendo
2 (dois) encarregados para atendimento de escala 12x36 horas (diurno).
Serviços de encarregado para motoristas de guinchos. Os encarregados deverão
possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AE” e experiência
comprovada de no mínimo 2 (dois) anos. Será necessário 1 (um) posto envolvendo
2 (dois) encarregados para atendimento de escala 12x36 horas (noturno).
Item SERVIÇOS DE AJUDANTE
Serviços de ajudante de caminhão. Serão necessários 3 (Três) postos envolvendo 3
2
(Três) postos ajudantes com jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais cada
(Cota Geral)
Serviços de ajudante de caminhão. Serão necessários 1 (um) posto envolvendo 1
3
(um) ajudante com jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais cada (Cota
reservada)
Item Serviços de ajudante de mecânica. Serão necessários 2 (dois) postos envolvendo 2
(dois) ajudantes de mecânica com jornada de 44 (quarenta e quatro) horas
4
semanais cada. (Licitação Exclusiva)

3.3

DA DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS

Item Posto
Motorista executivo 12 X 36

Lotação
Qtde Total
Direção Geral 2
2
Gama
1
Sobradinho 1

1

Taguatinga 1
Diren
0
Motorista linha leve
Corregedoria 1
Numav (pool) 5
Dirconv
1
Nuest
4
Direduc
1
Direduc
1
Numav (pool) 2
Motorista linha pesada
Nuest
2
Motorista linha pesada 12x36 diurno
Ulog
2
Motorista linha pesada 12x36 noturno
Uog
2
Motorista linha pesada 12x36 /ÔNIBUS
Numav
2
Motorista linha pesada/ guinchos 12x36 diurno
Numav
18
Motorista linha pesada/ guinchos 12x36 noturno Numav
14
Encarregado pool de viaturas administrativas
Numav
1
Encarregado guinchos/linha pesada 12x36 diurno Numav
2
Encarregado guinchos/linha pesada 12x36 noturno Numav
2
Total

15

05
04
02
18
14
01
02
02
65

Item Posto
2 Ajudante de caminhão (cota geral)
3 Ajudante de caminhão (cota reservada)

Lotação
Ulog
Ulog

Qtde Total
3
3
1
1

Item Posto
4 Ajudante de mecânica (Licitação Exclusiva)

Lotação
Numav

Qtde Total
2
2

3.4 PERFIL DESEJADO
3.4.1 Os postos de trabalho de motoristas” serão ocupados por profissionais instruídos a
conduzirem autoridades servidores efetivos, requisitados, comissionados demais
colaboradores internos, pessoas a serviço do DETRAN-DF e para transporte de
documentos da Administração.
3.4.2 Os postos de trabalho dos encarregados, ajudante de motoristas/caminhão e
ajudante de mecânica serão ocupados por profissionais instruídos a executar suas
atividades dentro do que for exigido pelo DETRAN-DF.
3.4.2 Os profissionais devem ser educados, higiênicos, dinâmicos, ter iniciativa e
agilidade no trabalho a ser executado, atender com presteza às solicitações, ter
responsabilidade com as atividades desenvolvidas, agir com discrição e bom senso,
expressar-se de maneira clara e objetiva, orientar de maneira precisa, demonstrar
capacidade de se antecipar às necessidades dos clientes e evidenciar iniciativa.

3.4.3 Os profissionais deverão demonstrar competência laboral com a área do serviço,
manter a postura, aplicar os ensinamentos do treinamento/reciclagem quando ministrado
pela Contratada, evidenciar atenção, indicar espírito de equipe e paciência, manter o
autocontrole, organizar-se, ser prestativo, aceitar ideias, estar atualizado, ser desinibido,
demonstrar senso de discrição e responsabilidade.
3.5
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS MOTORISTAS/AJUDANTE DE
MOTORISTAS/CAMINHÃO/AJUDANTE DE MECÂNICA E DECRIÇÃO DAS
ATIVIDADES
3.5.1

Os motoristas terão as seguintes atribuições:

a) Dirigir veículos automotores oficiais e utilizados no transporte de servidores da
administração pública ou de pessoas, cargas e encomendas, condução e operação de
guinchos e empilhadeiras, quando empregados no interesse do serviço.
b) Vistoriar os veículos oficiais, verificando o estado geral de segurança do veículo a
ele confiado, devendo diariamente inspecionar os componentes que impliquem em
segurança, tais como: pneus, o nível do combustível, água e óleos lubrificantes, e
testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento.
c) Examinar as ordens de serviço, verificando a localização dos estabelecimentos onde
se processarão carga e descarga, para dar cumprimento à programação estabelecida.
d) Acompanhar a carga e descarga do material transportável, orientando sua arrumação
no veículo, de modo a evitar acidentes.
e) Zelar pela manutenção e conservação do veículo, comunicando defeitos
imediatamente ao setor responsável ou ao encarregado e solicitando reparos, para
assegurar seu perfeito estado.
f) Cumprir todas as normas da legislação de trânsito e, portar-se sempre de maneira
defensiva quando em circulação com veículo.
g) Dar conhecimento imediato por escrito à Contratante acerca de eventuais multas ou
qualquer outra penalidade por infração de trânsito.
h) Observar as normas internas do DETRAN/DF.

i) Permanecer à disposição do órgão, em tempo integral e dedicação exclusiva, no
período correspondente a execução do serviço.
j) Cumprir a escala de serviço, observando pontualmente os horários de entrada e saída,
apresentando-se sempre uniformizado, asseado, com roupas limpas e sapatos
engraxados e, somente, ausentar-se do posto após autorização da Administração.

k) Preencher o relatório de atividade registrando as informações como: hora de saída e
chegada, quilometragem percorrida, destino, requisitante do serviço e outras
informações necessárias.
l) Portar documentação pessoal e profissional própria, para apresentação sempre que
exigido, bem como o crachá de identificação.
m) Entregar as chaves das viaturas ao encarregado ou ao setor responsável ao término
do serviço.
n) Abastecer as viaturas nos postos conveniados, mantendo sigilo da senha pessoal.
o) Conduzir as viaturas para lavagem.
p) apresentar-se devidamente uniformizados, com roupas limpas e lavadas, barba feita,
cabelos e unhas cortados etc, pressupostos que indicam a manutenção de uma boa
higiene pessoal;
q) prestar os serviços com discrição e cortesia, não se dirigindo, diretamente, às
autoridades, passageiros ou a qualquer servidor do DETRAN-DF para tratar de assuntos
pessoais ou relativos ao serviço. Caso o assunto seja relacionado à execução do
Contrato, a comunicação deverá ser feita ao encarregado designado que, por sua vez, a
repassará ao preposto da empresa, funcionário responsável para tratar com o DETRANDF assuntos relacionados à execução do Contrato;

3.5.2
Os profissionais recrutados e selecionados para prestação dos serviços de
motoristas serão previamente submetidos ao aceite da unidade gestora do serviço.

3.6
DOS ENCARREGADOS PARA MOTORISTAS DE GUINCHOS/
OUTROS VEÍCULOS LINHA PESADA E POOL DE VIATURAS
ADMINISTRATIVAS
3.5.1
A Contratada deverá designar Encarregados para controle das operações,
durante o horário de prestação de serviços, que se reportará ao Gestor/Fiscal do
Contrato, como representante da Contratada, visando ao perfeito controle de
atendimentos, de acordo com o art. 68 da Lei nº 8.666/93.
3.5.2
O Encarregado, ao receber as requisições, designará motorista e será
responsável por, entre outras atividades, as listadas abaixo:
a) controlar a movimentação e frequência dos motoristas;
b) escalar motoristas para tarefas em finais de semana;
c) inspecionar, diariamente, antes do início das atividades, os veículos
disponibilizados, zelando pela manutenção e conservação, comunicando defeitos

imediatamente à Diretoria de Policiamento (Dirpol) e ao Núcleo de Manutenção de
Veículo e Transporte - Numav solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado.
d) receber requisições e providenciar veículo para atendimento;
e) coordenar o uso, a distribuição e utilização dos materiais e equipamentos
(chaves, cintas, catracas, viaturas, comunicadores e outros existentes ou que venham a
ser adquiridos);
f) coordenar a execução dos serviços, de forma a obter um resultado eficaz,
mantendo todas as dependências objeto dos serviços sempre em perfeita ordem, bem
como manter permanente contato com a unidade fiscalizadora do Contratante sobre a
execução do contrato;
g) verificar se todo o pessoal está devidamente uniformizado;
h) manter a ordem, a disciplina, o respeito, junto a todo o pessoal da Contratada,
orientando e instruindo seus subordinados na forma de agir;
i) proceder às necessárias advertências e mesmo devolução, do profissional da
Contratada que não atender às recomendações, cometer atos de insubordinação ou
indisciplina, desrespeitar seus superiores, não acatar as ordens recebidas, não cumprir
com suas obrigações;
j) receber, ouvir e dar solução às reivindicações apresentadas pelos profissionais
da Contratada, procurando, sempre, dar-lhes o devido retorno quanto aos pleitos
formulados;
k) fazer o controle das folhas de ponto dos profissionais da Contratada,
acompanhando, diariamente, seu correto preenchimento, e encaminhando relatório ao
gestor/fiscal do contrato;
l) coordenar os empregados de forma a evitar atrito ou confronto, de qualquer
natureza, com servidores ou visitantes, buscando, em caso de dúvida, esclarecimentos e
orientações junto à unidade fiscalizadora do Contratante;
m) Entregar as chaves das viaturas ao setor responsável ao término do serviço;

n) Seguir as orientações, procedimentos e ordens da Dirpol e Numav podendo
haver alterações de acordo com a conveniência administrativa.

3.5.3
Os profissionais recrutados e selecionados para prestação dos serviços de
encarregado serão previamente submetidos ao aceite da unidade gestora do serviço e
deverão:
a) Apresentar certificado de conclusão ensino médio ou superior;

b) Comprovar experiência em operação de computadores, especialmente nos softwares
Word, Excel e Internet Explorer.
c) Possuir Carteira Nacional de Habilitação de categoria no mínimo AE.

Os ajudantes terão as seguintes atribuições:
a) Recepcionar, conferir, encaminhar e acompanhar os veículos a serem baixados para
manutenção preventiva e corretiva;
b) Testar veículos a fim de detectar defeitos.
c) Executar as tarefas de auxiliar de mecânica de veículos, quando necessário.
d) verificar e opinar sobre as substituições de peças e componentes
e) Recepcionar, conferir, os veículos após serem manutenidos verificando os serviços
realizados.
f) Manter-se atualizado e bem informado, sempre que se fizer necessário à adoção de
novas rotinas ou qualquer outra alteração nos procedimentos do NUMAV;
g) Receber de forma educada e prestativa os usuários e servidores que necessitem das
atividades inerentes ao serviço do NUMAV;
h) Organizar e armazenar os formulários de referente às baixas dos veículos;
i) ) Efetuar outras tarefas correlatas.

Os ajudantes de motoristas/caminhão terão as seguintes atribuições:
a) carregamento, descarregamento e acomodação de objetos e outros materiais;
b) distribuição e recolhimento de cones, barreiras e outros materiais de sinalização e
demais objetos;
c) auxílio na colocação de veículos nos guinchos;
d) movimentação de veículos nos depósitos, etc.

3.6
3.6.1

DOS UNIFORMES
Serão fornecidos a cada seis meses, conforme as especificações abaixo:

Item

Posto
Motoristas

Especificação

Motorista executivo

Motorista linha leve
Motorista linha pesada

2 (duas) calças sociais, 2 (duas) camisas sociais, 2 (dois)
pares de sapato social, 1 (um) cinto, 3 (três) pares de
meia, 2 (dois) blaseres, 2 (duas) gravatas, 1 (uma) blusa
de frio.
2 (duas) calças tático/operacional, 2 (duas) camisas gola
pólo,, 2 (dois) pares de sapato social, 1 (um) cinto, 3
(três) pares de meia, 1 (uma) blusa de frio.
2 (duas) calças tático/operacional com listra refletiva, 2
(duas) camisas gola pólo, 2 (dois) pares de botina, 1
(um) cinto, 3 (três) pares de meia, 2 (dois) jalecos
longos, 1 (uma) capa de chuva, 1 (uma) blusa de frio.

Motorista linha pesada
2 (duas) calças tático/operacional com listra refletiva
/guincho diurno
1

, 2 (duas) camisas gola pólo, 2 (dois) pares de botina, 1
Motorista linha pesada
(um) cinto, 3 (três) pares de meia, 2 (dois) jalecos
/guincho noturno
longos, 1 (uma) capa de chuva, , 2 (dois) pares de
luva, 1 (uma) blusa de frio.
2 (duas) calças sociais, 2 (duas) camisas sociais, 2 (dois)
pares de sapato social, 1 (um) cinto, 3 (três) pares de
meia, 2 (dois) blaseres, 2 (duas) gravatas, 1 (uma) blusa
de frio.

Encarregado pool
Motorista
pesada/ônibus

3

2 (duas) calças tático/operacional com listra refletiva

Encarregado
diurno

guincho

Encarregado
noturno

guincho

Item Posto

2

linha

, 2 (duas) camisas gola pólo, 2 (dois) pares de sapato
social, 1 (um) cinto, 3 (três) pares de meia, 2 (duas)
gravatas, 1 (uma) blusa de frio.

Especificação
2 (duas) calças tático/operacional com listra refletiva

Ajudante de motoristas/
caminhão
, 2 (duas) camisas gola pólo, 2 (dois) pares de botina, 1
(um) cinto, 3 (três) pares de meia, 2 (dois) jalecos
longos, 1 (uma) capa de chuva, 2 (dois) pares de
(Cota Geral)
luva,
1 (uma) blusa de frio.
2 (duas) calças tático/operacional com listra refletiva
Ajudante de motoristas/
caminhão
, 2 (duas) camisas gola pólo, 2 (dois) pares de botina, 1
(um) cinto, 3 (três) pares de meia, 2 (dois) jalecos
longos, 1 (uma) capa de chuva, 2 (dois) pares de
(Cota reservada)
luva,
1 (uma) blusa de frio.

Item Posto

Especificação

2 (duas) calças tático/operacional com listra refletiva
Ajudante de mecânica
4
(Licitação Exclusiva)

, 2 (duas) camisas gola pólo, 2 (dois) pares de botina, 1
(um) cinto, 3 (três) pares de meia, 2 (dois) jalecos
longos, 1 (uma) capa de chuva, 2 (dois) pares de luva, 1
(uma) blusa de frio.

3.6.2
O uniforme deverá ser entregue aos empregados mediante recibo
(relação nominal), cuja 2ª via deverá ser entregue à Contratante ou cópia acompanhada
do original, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da entrega e apenas o uniforme
velho que contenha alguma identificação da contratante deverá ser recolhido e entregue
a essa.
3.6.3
Os jalecos deverão conter a identificação “A serviço do DETRAN/DF”
localizada na parte de trás na altura dos ombros e as blusas de frio deverão conter A
serviço do DETRAN/DF” localizada na parte de trás na altura dos ombros.
3.6.4
No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados e
substituídos sempre que estiverem apertados.
3.6.5 Os uniformes serão previamente submetidos ao aceite da unidade gestora do
serviço, devendo a Contratada fornecer amostra sendo o material de primeira qualidade,
podendo ser solicitada a substituição.

4.

HORÁRIO E LOCAL DE PRESTAÇÃO

4.1
A Contratada executará os serviços em caráter permanente em quanto perdurar
o contrato conforme quadro abaixo e em horários definidos de acordo com a
conveniência administrativa, respeitando a jornada legal de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais e 12x36, ficando o detalhamento a cargo do Numav.
4.1.1 Os serviços de motoristas serão prestados nas localidades integrantes da
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, criada pela Lei
Complementar n. 94/1998 e regulamentada pelo Decreto n. 2.710/1998 e suas
alterações.
4.1.2 Quando o deslocamento compreender trajetos fora dos limites do Distrito
Federal deverão ser obrigatoriamente autorizados pela Direção Geral/ Adjunta e
Administrativa do DETRAN-DF.
4.1.3 Os serviços poderão, eventualmente, ocorrer também fora dos limites do
Distrito Federal, quando devidamente autorizados pela Direção Geral/ Adjunta e
Administrativa do DETRAN-DF.
4.1.4 Conforme dispõe a cláusula Décima da Convenção Coletiva 2017 da
categoria, não são consideradas fora do limite do Distrito Federal as seguintes cidades:

Parque Estrela D´alva, Pedregal, Céu Azul, Monte Alto, Valparaiso, Cidade Ocidental,
Lago Azul, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Luziânia e Planaltina de
Goiás.
Item POSTO

TURNO ESCALA DIAS
Segunda
a
Diurno 12x36
domingo
Diurno 44hrs
Segunda a sábado
Diurno 44hrs
Segunda a sábado
Segunda
a
Diurno 12x36
domingo
Segunda
a
Noturno 12x36
domingo
Segunda
a
Diurno 12x36
domingo
Segunda
a
Diurno 12x36
domingo
Segunda
a
Noturno 12x36
domingo
Diurno Segunda a sábado
Segunda
a
Diurno 12x36
domingo
Segunda
a
Noturno 12x36
domingo

Motorista Executivo
Motorista linha leve
Motorista linha pesada
Motorista linha pesada
Motorista linha pesada
1

Motorista linha pesada/ônibus
Motorista linha pesada /guincho
Motorista linha pesada /guincho
Encarregado pool
Encarregado guincho
Encarregado guincho

Item POSTO
2 Ajudante de caminhão (Cota Geral)
3 Ajudante de caminhão (Cota Reservada)

TURNO ESCALA DIAS
Diurno 44hrs
Segunda a sábado
Diurno 44hrs
Segunda a sábado

Item POSTO
Ajudante
de
4
Exclusiva)

TURNO ESCALA DIAS
mecânica

(Licitação

Diurno 44hrs

Segunda a sábado

4.2
Os serviços serão prestados nas unidades descritas no item 3.3 podendo haver
alterações de acordo com a conveniência administrativa.
4.3
Os motoristas executivo, de linha leve, linha pesada, de guincho serão lotados
no NUMAV assim como os encarregados dos serviços dos guinchos, encarregado do
pool de viaturas administrativas, ajudantes de mecânica, ficando sob sua coordenação e
execução contratual.
4.4
Os ajudantes de caminhão serão lotados na ULOG ficando sob sua coordenação
e execução contratual.

4.5
Os funcionários dos postos de escala 12x36 horas usufruirão do descanso
intrajornada de 1 (uma) hora, de forma alternada, sob a coordenação e acompanhamento
do encarregado do posto, não necessitando de cobertura.
4.5.1 As escalas 12hx 36h, sejam diurnas ou noturnas, também foram concebidas
em caráter flexível de forma a permitir ao Chefe do NUMAV/Gestor do contrato a
alocação dos profissionais em horários flutuantes, de forma que não incida adicional
noturno nas escalas diurnas e que não sejam descontados nas escalas noturnas. (como
por exemplo atender a demanda da banca examinadora e ações da Direduc)
4.5.2 As escalas 12h x 36h são justificadas para que o atendimento não seja
interrompido aos sábados e aos domingos ( como por exemplo os guichamentos)
4.6 Os horários dos postos de trabalho estão sujeitos a eventuais alterações, conforme as
necessidades de serviço do DETRAN-DF.
4.7 Poderá ocorrer a necessidade de realização de serviços após o cumprimento da
jornada de trabalho diária ou nos fins de semana e feriados, no caso dos postos de
trabalho com escala de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, limitada nos termos da
CLT. Nesse caso, a realização de serviços em horas suplementares deverá ser
compensada com a respectiva diminuição na jornada, durante o mesmo mês, de acordo
a necessidade do serviço.
4.8 O NUMAV distribuirá os profissionais contratados em escalas flexíveis
compreendendo o período compreendido de 07h às 22h, período em que não incide o
pagamento de adicional noturno ao profissional.
4.9 A mobilidade de horário é justificada devido às demandas serem em horários
diversos, necessitando da alocação do profissional em dias e horários de maior
movimento.
4.10 A CONTRATADA deverá seguir os limites definidos em lei para os casos em que
seja necessária a reposição dos profissionais alocados nos postos de trabalho no caso de
ausência, não sendo permitida sob quaisquer hipóteses a prorrogação da jornada de
trabalho (dobra).
4.11 Eventuais faltas no posto de trabalho deverão ser supridas pela CONTRATADA
somente por profissional que atenda integralmente aos requisitos técnicos exigidos neste
Termo de Referência.
4.12 No caso de posto de trabalho não suprido (falta do profissional) serão descontados
do faturamento mensal o valor correspondente à quantidade de horas que o posto de
trabalho ficou descoberto dividido pelo valor da hora previsto na planilha de formação
de preços do Contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis.
4.13 Quanto ao Item 1 a cada período compreendido de 6 (seis) meses a contratada
deverá encaminhar ao NUMAV um planejamento de rodízio entre os motoristas e
encarregados, sendo que esse rodízio deverá ser realizado de acordo com as atribuições
de cada categoria.

5.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1

Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços contratados.

5.2
Permitir o livre acesso dos funcionários da Empresa Contratada, devidamente
identificados, nas dependências do DETRAN/DF, para execução dos serviços.
5.3
Notificar a Empresa Contratada, por escrito, qualquer ocorrência considerada
irregular, bem como qualquer defeito ou imperfeição observada na execução dos
serviços.
5.4
Efetuar o pagamento mensal devido à Empresa Contratada pela execução dos
serviços, após o “ateste” do Executor do Contrato, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências contratuais.
5.5
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelos empregados da Contratada ou por seus prepostos.
5.6
Emitir as autorizações de execução de serviços, contendo roteiro e horário do
pedido, assinadas por servidor credenciado.
5.7
Em relação aos guinchos, o Numav designará servidor que será responsável
pelo acompanhamento e conferência da execução das ordens de serviço emitidas e
outros dados necessários à fiscalização dos serviços prestados.
5.8
Em relação aos setores administrativos, o responsável pelo setor deverá conferir
as ordens de serviço ou o livro de anotação de saída, conferindo kilometragem,
percurso, hora de saída, de chegada e demais dados necessários à fiscalização dos
serviços prestados.
5.9
Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou
preposto que não cumpra as normas do DETRAN/DF na execução dos serviços, ou que
produza complicações para a fiscalização, ou que adote postura inconveniente ou
incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.
5.10 Solicitar, por meio da gestão do Contrato, por amostragem, aos empregados
terceirizados que verifiquem se as contribuições previdenciárias estão ou não sendo
recolhidas em seus nomes. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano, sem que isso signifique que a análise não possa
ser realizada mais de uma vez para um mesmo empregado.
5.11 Solicitar, por meio da gestão do Contrato, por amostragem, aos empregados
terceirizados extratos da conta do FGTS, para fins de verificação se os depósitos foram
realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano, sem que isso signifique que a análise não
possa ser realizada mais de uma vez para um mesmo empregado.
5.12 Solicitar, mensalmente, Certidão de Regularidade do FGTS.

5.13 Permitir, durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes, preposto(s)
e/ou empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que
devidamente identificados.
5.14 Exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços.
5.15 Exercer a fiscalização sobre os registros nas carteiras profissionais.
5.16 Fornecer combustíveis e lubrificantes necessários, bem como a manutenção dos
veículos.
5.17 Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à
segurança (controle de acesso de pessoas e veículos) e o transporte.
5.18 Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência.
5.19 Designar gestor para acompanhamento e fiscalização do objeto deste Termo de
Referência.

6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1
Executar diretamente os serviços contratados, não sendo admitida a
transferência de responsabilidades para terceiros ou subcontratações não autorizadas
pelo DETRAN/DF.
6.2
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto deste Termo de
Referência e seus anexos, utilizando-se de empregados treinados, devidamente
habilitados a prestarem serviços de transporte de passageiros ou cargas.
6.3
Manter os seus empregados, quando em horário de trabalho, devidamente
uniformizados, identificados por crachá da Contratada, com a identificação “A serviço
do DETRAN/DF”, fornecido pela empresa, sendo que o uso de uniforme com alguma
identificação do DETRAN/DF é restrito ao expediente constituindo falta grave sua
inobservação.
6.4
Designar Encarregados para controle das operações de guinchos e para o pool
de viaturas administrativas, durante o horário de prestação de serviços, que se reportará
ao Gestor/Fiscal do contrato, como representante da Contratada, visando ao perfeito
controle de atendimentos, de acordo com o art. 68 da Lei nº 8.666/93.
6.4.1 Os ajudantes de motoristas/caminhão serão supervisionados pela chefia
do ULOG que será o r ao Gestor/Fiscal do contrato.
6.5
Substituir imediatamente, com a prévia anuência da Contratante, qualquer
funcionário que seja julgado inconveniente à ordem ou às normas disciplinares do
DETRAN/DF ou no caso de afastamento, falta, impedimento legal ou férias, de maneira
que não prejudique o andamento e a boa execução dos serviços.

6.6
Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da entrega
de notificação por escrito, a pedido do Executor do Contrato, funcionários que
porventura não correspondam a contento às atribuições afetas a eles ou cujas atitudes
sejam consideradas inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do
DETRAN/DF.
6.7
Manter seus funcionários sob vínculo empregatício exclusivo da empresa,
responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes da execução dos serviços objeto
deste Termo de Referência e demais anexos, inclusive salários de pessoal, e todos os
benefícios previstos nas leis trabalhistas, previdenciárias e demais exigências legais para
o exercício da atividade objeto desta contratação.
6.8
Respeitar as normas, regulamentos e procedimentos internos do Contratante,
especialmente as de segurança, disciplina e acesso às dependências do DETRAN/DF.
6.9
Assumir todas as responsabilidades em relação a seus funcionários acidentados
ou acometidos de mal súbito nas dependências do DETRAN/DF ou fora delas, tomando
as medidas necessárias.
6.10
Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica relativa a acidentes de trabalho quando, em
ocorrências da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços
ou em conexão com eles, ainda que acontecidos nas dependências do DETRAN/DF.
6.11
Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto de interesse da Contratante ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
6.12
Disponibilizar novos uniformes a cada seis meses não repassando os custos de
qualquer um dos itens de uniforme e equipamentos a seus empregados ou ao
DETRAN/DF, além dos já previstos nas planilhas.
6.13
Fornecer pessoal necessário à execução dos serviços, bem como eventuais
substitutos, caso seja necessário e/ou solicitado pelo DETRAN/DF.
6.13.1 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços,
conforme previsto neste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de
férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e/ou demissão de seus
profissionais.
6.14
Acatar as orientações do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal,
sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
6.15
Prestar esclarecimento ao DETRAN/DF sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada
em função da prestação dos serviços contratados.

6.16
Responder por danos/desaparecimentos causados ao patrimônio do
DETRAN/DF, aos seus servidores e a terceiros, por culpa, dolo, negligência ou
imprudência de seus empregados ou prepostos, bem como os danos à integridade física
das pessoas a serviço da Contratante, conduzidas nos veículos.
6.17 Apresentar ao Gestor/Fiscal do contrato quadro nominativo de todo contingente
de empregados destinados a prestar os serviços contratados, acompanhados de cópias da
Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, (Carteira Nacional de Habilitação somente
para os motoristas, encarregados e ajudante de mecânica), CPF, endereço residencial e
telefone, inclusive nos casos de substituição.
6.18
Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para
contratar com a Administração Pública, apresentando os comprovantes de regularidade
fiscal, social e trabalhista.
6.19
Utilizar na execução dos serviços profissionais que atendam os requisitos
previstos nas especificações técnicas.
6.20
Substituir o funcionário em caso de falta ao serviço, no prazo máximo de 90
(noventa) minutos independente de solicitação do Executor do Contrato.
6.21
Não repor a mão de obra no posto, em eventual ausência, por meio de
prorrogação da jornada de trabalho (dobra) dos funcionários a serem rendidos.
6.22
Comunicar ao Executor do Contrato, com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedência, os afastamentos de seus funcionários em decorrência de férias.
6.23
Fornecer, no início do ajuste, a cada prorrogação e a cada alteração, arquivo,
em meio magnético, contendo matrícula, nome, CPF e lotação de todos os empregados
diretamente relacionados ao contrato e daqueles que fazem parte de quadro suplementar
destinado à cobertura de mão de obra ausente.
6.24
Apresentar ao Executor do Contrato cópias dos comprovantes de pagamento de
salários e benefícios dos funcionários como auxílio-transporte e auxílio alimentação, de
recolhimento dos encargos sociais e de regularidade junto ao Ministério do Trabalho,
Guia de recolhimento do FGTS (GRF) e Guia da Previdência Social (GPS) com a
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o
comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela internet, recolhimentos das
contribuições ao INSS, Comprovante de Declaração à Previdência e outros que forem
necessários.
6.25
Exercer rígido controle com relação à validade da Carteira Nacional de
Habilitação de cada motorista, verificando se a categoria é compatível com os serviços
prestados.
6.26 Responsabilizar-se pelo abastecimento das viaturas por parte de seus motoristas
e encarregados, respondendo por usos e atos inadequados e ou ilícitos de seus
funcionários.

6.27
Disponibilizar aparelhos telefônicos móveis de comunicação tipo celulares,
nextel ou similares, para os motoristas e encarregados, sem qualquer ônus para os
funcionários ou à Contratante, para serem usados durante a prestação dos serviços,
disponibilizando seus números à Contratante.
6.28
Orientar seus motoristas e encarregados quanto à utilização dos telefones e
rádios comunicadores da Contratante que estiverem sob responsabilidade da contratada
somente para assuntos restritos ao serviço sob pena de dedução do pagamento os
valores das ligações e despesas efetuadas não relacionadas ao serviço.
6.29
Receber as requisições de veículo através dos encarregados dos motoristas,
para fins de utilização dos serviços, onde serão registrados o destino, a quilometragem
percorrida, a autorização devida, a identificação do usuário e demais observações
atinentes ao percurso.
6.30
Assumir a responsabilidade civil por atos de seus funcionários em relação aos
servidores, cargas e documentos transportados.
6.31
Recolher e devolver à Contratante todos os crachás e uniformes que contenham
identificação do Detran/DF fornecidos, ao final do contrato, assim como dos
empregados removidos dos postos de serviços contratados. Em caso de furto, roubo,
extravio, deverá ser registrada Ocorrência Policial encaminhando a cópia ao Executor
do Contrato.

6.32
Providenciar e transportar, por meios próprios, todos os materiais necessários à
execução dos serviços e de uso individual.
6.33
Conservar e reparar as instalações da Contratante disponibilizadas para uso dos
seus empregados.
6.34
Providenciar em até no máximo 60 (sessenta) dias após o início do contrato,
sem a necessidade de solicitação do Executor do contrato, treinamentos, que deverão ser
ministrados fora do horário da prestação serviço, sendo de conhecimentos básicos em
transporte de servidores e de objetos no âmbito do setor público para os motoristas, de
conhecimentos de mecânica para ajudante de mecânica e de chefia e liderança para os
encarregados, sem custo para os empregados e a Contratante.
6.35
Realizar, por meios próprios ou por subcontratação, curso de reciclagem a
todos os empregados, periodicamente, devendo a participação de cada profissional ter o
intervalo máximo de 1 (um) ano, sem que isso implique em custo à Contratante ou aos
empregados.
6.35.1 Para os motoristas, encarregados atualização em direção defensiva,
legislação de trânsito, operação de equipamentos (empilhadeiras);
6.35.2 Para os ajudantes de mecânica atualização em mecânica, direção
defensiva, legislação de trânsito, operação de equipamentos;

6.36
Não veicular publicidade acerca do objeto do contrato, salvo se houver prévia
autorização da Contratante.
6.37
Responsabilizar-se e arcar com os ônus decorrentes de todas as reclamações
e/ou ações judiciais ou extrajudiciais de culpa ou dolo da Contratada que possam ser
alegadas por terceiros contra a Contratante.
6.38
A Contratada deverá, ainda, informar e fiscalizar o cumprimento pelos
motoristas e encarregados das orientações seguintes:
a) Adotar os procedimentos de segurança aplicáveis na execução dos serviços.
b) Prestar os serviços com higiene pessoal satisfatória.
c) Zelar pelos veículos sob sua responsabilidade e pelos acessórios neles
instalados, limpeza e conservação, fazendo a devida comunicação à área competente
sempre que verificar o não atendimento destas condições.
d) Operar equipamentos de comunicação ou sistemas utilizados na execução dos
serviços.
e) Tratar os passageiros com educação, cordialidade, urbanidade e respeito.
f) Abrir as portas para acesso dos passageiros ao veículo.
g) Acomodar as bagagens e/ou os volumes a serem transportados pelos usuários
no compartimento de carga do veículo.
h) Auxiliar os passageiros portadores de necessidades especiais ou portadores de
deficiências quando da entrada e da saída do veículo, auxiliando-o, sempre que for
necessário, no acesso ao local de destino do mesmo.
i) Consultar os usuários do veículo sobre o interesse em utilização do sistema de
climatização e de som do veículo.
j) Conduzir o veículo observando a legislação vigente e o conforto dos
passageiros, principalmente no tocante à realização de manobras com segurança e
suavidade.
k) Abster-se de comentar ou manifestar-se a respeito de qualquer assunto que
esteja em tratamento entre os passageiros dentro do veículo sem convite `a conversa.
l) Inspecionar, diariamente, as condições gerais do veículo, em especial, a
calibragem e estado dos pneus, inclusive o pneu sobressalente, água do limpador de
pára-brisas, água do sistema de arrefecimento, extintor de incêndio, óleo do motor e do
freio, bem como acompanhar as datas/períodos de revisão dos veículos.
m) Não fumar dentro dos veículos, mesmo quando estiverem sem passageiros.

n) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer substância lícita ou
ilícita que possa comprometer a capacidade de condução do veículo dentro das normas
de segurança vigente.
o) Informar imediatamente ao supervisor a ocorrência de fatos que o impeçam
de conduzir veículos.
p) Portar Carteira Nacional de Habilitação válida.
q) Certificar-se de que estejam no veículo os documentos e equipamentos de
porte obrigatório, mantendo organizada toda a documentação de controle de utilização
do veículo, conforme orientações da Contratante.
r) Articular-se com a área competente da Contratante visando à solução das
dificuldades eventualmente surgidas na execução dos serviços.
s) Em caso de acidente, adotar as medidas legais e seguir as orientações da
Contratante além de:
- comunicar o fato ao Executor do Contrato ou ao setor responsável;
- aguardar no local da ocorrência mantendo o veículo sob sua guarda até sua
liberação pelo representante da contratante, exceto em caso de necessidade de prestação
de socorro à (s) vítima (s) ou a si próprio, ou em caso de perigo ou risco iminente à vida
ou à integridade física do empregado;
- Não remover o veículo preservando o local do acidente para trabalho de perícia,
salvo se houver determinação legal em contrário de Autoridade Policial (perito) ou de
Agente de Trânsito do Detran, DER, PRF ou Polícia Militar, nas vias de sua
competência, antes da chegada da perícia, identificando desde já o nome do Agente de
Trânsito, número da matrícula, da viatura, visando futuras ações;
- Se possível arrolar duas testemunhas;
- Em caso de fuga do outro veículo, procurar identificar as características e placa;
- Quando houver vítima, adotar providências necessárias prestando-lhe socorro
imediato, levando-a se necessário ao hospital mais próximo em casos que não requeiram
atendimento especializado, caso contrário comunicar às autoridades para resgate (Corpo
de Bombeiros, SAMU, etc), policiais e agentes de trânsito, bem como informar
imediatamente à Contratante, por intermédio do setor responsável;
- Orientar seus empregados para não fazer acordo com a outra parte envolvida;
- Adotar as providências necessárias para imediato conserto do veículo, caso o
acidente tenha sido causado por dolo ou culpa de seu motorista, sob supervisão do
Numav.
6.39
Responsabilizar-se pelo pagamento de multas de trânsito cometidas por seus
motoristas e encarregados.

6.40
Indicar e manter preposto, em Brasília-DF, durante o período de vigência do
contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário.
6.41
Realização de perícia por profissional competente e devidamente registrado no
Ministério do Trabalho e Emprego, atestando o grau de insalubridade (máximo, médio
ou mínimo), quando for o caso, bem como se a atividade apontada como insalubre
consta na relação da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos do art.
192 da CLT e NR-15, aprovada pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego, ficando o pagamento do adicional de insalubridade condicionado à realização
da referida perícia.
6.42 Proceder a avaliação técnica e psicológica de todos os profissionais a serem
alocados nos postos de trabalho, com vistas a aprovação do CONTRATANTE.
6.43 Apresentar previamente a relação dos profissionais contratados para os serviços,
com a respectiva avaliação individual, a qual deverá atender as exigências estabelecidas
neste Termo de Referência.
6.44 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seus
profissionais, permitindo à Fiscalização do CONTRATANTE acesso aos respectivos
dados.
6.45 A CONTRATADA poderá instalar ponto eletrônico para supervisionar a
frequência de seus profissionais nos postos de trabalho, nos termos da Portaria n.
1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego.
6.46 Manter os profissionais, quando em horário de funcionamento dos postos de
trabalho, obrigatoriamente uniformizados de forma condizente com o serviço a executar
e identificados mediante uso permanente de crachá, com foto e nome visível
6.47 Cumprir, rigorosamente, toda a legislação aplicável à execução dos serviços
contratados, como também aquelas referentes à segurança e à medicina do trabalho,
inclusive fornecer produtos apropriados a proteção dos profissionais expostos a
condições climáticas adversas.
6.48 Instruir os seus profissionais, quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas
dependências do CONTRATANTE.
6.49 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições
inadequadas de execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a
perfeita execução do Contrato.
6.50 Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando
razões justificadoras que serão objeto de apreciação pelo CONTRATANTE.
6.51 Acatar a fiscalização do CONTRATANTE levada a efeito por pessoa devidamente
credenciada para tal fim, e cuja solicitação atender-se-á imediatamente, comunicando-o
de quaisquer irregularidades detectadas durante a execução dos serviços.

6.52 Criar métodos de incentivo profissional, visando motivar o profissional no
desempenho de suas atividades.
6.53 Orientar os profissionais alocados nos postos de trabalhos a:
a)
não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas ou funcionários,
durante o horário de trabalho, sobre assuntos diversos da atividade exercida no posto;
b)
utilizar o telefone exclusivamente para o serviço. As chamadas externas
realizadas em caráter particular serão cobradas em conta telefônica, devendo ser pagas
até o 5º dia útil, a contar da notificação;
c)
apresentar-se devidamente asseados, barbeados, unhas e cabelos cortados e os
cabelos presos ou curtos;
d)

portar em lugar visível o crachá de identificação.

6.54 Apresentar o plano de férias dos profissionais alocados nos postos de trabalho ao
CONTRATANTE para fins de avaliação, observada a necessidade de serviços do
Tribunal.
6.55 Manter matriz, filial ou escritório no Distrito Federal, durante toda a vigência do
Contrato, com condições adequadas para gerenciar a prestação dos serviços.
6.56 Manter preposto nas dependências do CONTRATANTE, a partir da assinatura do
Contrato, no horário de 9h as 19h, em local a ser indicado pelo CONTRATANTE, e
fora deste horário, atendimento de plantão a ser acionado por meio de telefone celular
ou qualquer outro meio a ser definido em conjunto com o Gestor do contrato, que tenha
capacidade gerencial para tratar dos assuntos contratuais, sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados.
6.57 O preposto deverá manter contato com o representante da Administração durante a
execução do Contrato, atender às solicitações do CONTRATANTE, efetuar controle de
informações relativas ao faturamento mensal da CONTRATADA, atender os
profissionais alocados nos postos de trabalho efetuando tarefas como:
a) encaminhar, sempre que solicitado pelo gestor do Contrato, as informações
referentes à prestação dos serviços, tais como: relatórios, cópias de livros, formulários,
controles, ocorrências, cronograma e material referentes aos cursos realizados, controle
dos postos e suas alocações, dados atualizados dos profissionais alocados nos postos de
trabalho, coberturas, bem como as anotações individuais e outras informações
necessárias ao cumprimento contratual;
b) informar, por escrito, ao gestor do Contrato, as notificações acometidas por
condutores dos veículos oficiais do DETRAN-DF, bem como as providências adotadas
para cumprimento das exigências constantes deste Termo de Referência;
c) efetuar o controle das folhas de ponto dos profissionais alocados nos postos de
trabalho, acompanhando, diariamente, o correto preenchimento;

d) confeccionar a conferência e o encaminhamento mensal das folhas de ponto, para
as providências de pagamento de pessoal;
e) regularizar os casos de dispensa e cobertura de profissionais alocados nos postos
de trabalho por motivo de saúde;
f) providenciar a entrega completa dos uniformes dos profissionais;
g) garantir que o Contrato seja executado de forma plena e eficiente;
h) efetuar a entrega de contracheques, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, bem
como desempenhar outras atividades de responsabilidade da CONTRATADA.
i) a contratada deverá fornecer aos seus funcionários armários/guarda roupa para
que os mesmos possam armazenar e guardar seus pertences.
6.58 Disponibilizar para o preposto todos os equipamentos, materiais e insumos
necessários ao desempenho das atividades nas dependências do CONTRATANTE.
6.59 Manter os profissionais capacitados e atualizados de acordo com a necessidade dos
serviços realizados nos postos de trabalho, arcando com todo e qualquer custo do
treinamento.
6.60 Em casos de sinistros com veículos da frota do CONTRATANTE, proceder a
quitação da franquia ou do total do custo do conserto, no ato da conclusão do reparo,
sendo facultado o posterior recebimento do valor dispendido do prestador de serviço,
mediante desconto em folha, devidamente parcelado nos termos da lei, somente se este
for indicado como único responsável em laudo pericial emitido por órgão competente.
6.61 Realizar, por meios próprios, a fiscalização das atividades contratadas em todas as
instalações do CONTRATANTE.
6.62 Fiscalizar, por meio de seu preposto e encarregados, a limpeza e a organização das
salas de uso dos seus profissionais alocados nos postos de trabalho, observando as
normas do CONTRATANTE.
6.63 Conservar e reparar, em caso de dano, as instalações do CONTRATANTE
disponibilizadas para uso dos seus empregados.
6.64 Não permitir que seus empregados executem quaisquer outras atividades durante o
horário em que estiverem prestando o serviço.
6.65 Instruir seus empregados no sentido de não participarem, no âmbito do DETRANDF, de grupos de manifestações ou reivindicações, e de evitarem a prática de boatos ou
comentários desrespeitosos relativos a outras pessoas.
7.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A licitante deverá apresentar:

7.1 Atestados(s) de Capacidade Técnico expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que a empresa prestou a contento serviço de apoio
operacional, correspondente a, no mínimo, 28 profissionais com escolaridade de, no
mínimo, ensino médio (2º grau) completo para a funções descritas no item 1, e de 02
profissionais com escolaridade de no mínimo ensino fundamental para s função descrita
no item 2, e de 01 profissional de, no mínimo, ensino médio (2º grau) completo para a
função descrita no item 3.
7.2 somente será (ão) aceito(s) atestado(s) expedido(s) após a conclusão do Contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior;
a) será aceito o somatório de atestados;
b) documento(s) deverá(ão) conter o nome, endereço, telefone de contato do(s)
atestador(es), ou qualquer outra forma de que o DETRAN-DF possa valer-se para
manter contato com o(s) declarante(s);
c) cópia(s) de contrato(s), atestado(s), declaração(ões) ou qualquer outro documento
idôneo que comprove experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços de
apoio administrativo, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura da
licitação;
d) os períodos concomitantes serão computados uma única vez;
e) somente será(ão) aceito(s) atestado(s) expedido(s) após a conclusão do Contrato ou se
decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior;
f) será aceito o somatório de atestados;
g) o(s) documento(s) deverá(ão) conter o nome, endereço, telefone de contato do(s)
atestador(es), ou qualquer outra forma de que o DETRAN-DF possa valer-se para
manter contato com o(s) declarante(s).

8.

DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

8.1
O regime de execução dos serviços será indireto mediante empreitada por preço
unitário, sendo o objeto adjudicado pelo menor preço do valor global.
8.2
A licitante deverá preencher sua proposta de preços em conformidade com os
modelos de planilhas constantes dos Anexos deste edital.
8.3
No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis
sociais, trabalhistas, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais
insumos necessários à sua composição.

8.4
A Contratada 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 ao objeto
da licitação.
8.5
Os tipos de assistência médica e odontológica, seguro de vida, e demais
auxílios, ofertados aos profissionais serão aqueles previsto em leis, normativos ou
Convenção Coletiva de Trabalho, devendo tais gastos ser inseridos como parte dos
custos da prestação dos serviços (Insumos de Mão de Obra).
8.6
Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e
formação de preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e
específicas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos
ao recolhimento dos encargos sociais (tais como: INSS, SESI ou SESC, SENAI ou
SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS,
SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).
8.7
Na formulação de sua proposta, a licitante deverá ainda informar e observar o
regime de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das
alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, consoante as Leis n.ºs
10.637/2002 e 10.833/2003, e Lei Complementar nº 123/06, no caso de micro e
pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional.

8.8
Nos termos da Decisão TCDF nº 544/10 as parcelas referentes à Contribuição
Social sobre o Lucro (CSLL) e ao Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ)
devem ser incluídas na rubrica Lucro Bruto.
8.9
A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a
sentença normativa ou lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos
Sindicatos, aplicável a categoria profissional.

9.

VIGÊNCIA CONTRATUAL

9.1
O prazo de duração do contrato será inicialmente de 06 (seis) meses
consecutivos e ininterruptos, contados da data fixada no respectivo instrumento para o
início de sua vigência, a ser definida em função do término do ajuste ora vigente,
podendo ser prorrogado por igual período, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses de
duração total da avença, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

10.

GARANTIA CONTRATUAL

10.1

Será exigida em conformidade com a Lei 8.666/93.

11.

REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

11.1. Será admitida a repactuação dos valores contratados, desde que seja observado o
interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.
11.2. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a
anualidade disposta no item 11.1, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é
direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República
Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as
condições efetivas da proposta.
11.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo
ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mãode-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
11.4. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a
partir:
11.4.1. Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento
convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço; ou
11.4.2. Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente,
vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for
decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.
11.5. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.
11.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que
fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.
11.7. 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 coletivo ou convenção coletiva.
11.8. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos
decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo
contratado do aumento dos custos, considerando se:
a) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
b) as particularidades do contrato em vigência;

c) a nova planilha com a variação dos custos apresentada;
d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes; e
e) a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
11.9. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de
apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos,
exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser
formalizadas por aditamento.
11.10. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra
decorrente desses instrumentos.
11.11. A contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela contratada.
11.12. As repactuações a que a contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a
vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação
contratual ou com o encerramento do contrato.
11.13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:
11.13.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
11.13.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem repactuações futuras;
ou
11.13.3. 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, convenção 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;
11.14. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
11.15. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de
sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação
dos custos. O prazo ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação
dos custos.
11.16. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.17. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à
repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente
contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação,
conforme determina o art. 24 inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993.

12 DA DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS
DOS PROFISSIONAIS
12.1 . De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU
(Acórdãos TCU nº 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010;
1.584/2010; 3.006/2010 e 189/2011, todos do Plenário), bem como a disposição inserta
no inciso III, do art. 20, da IN SLTI nº 02/2008 (e alterações), os salários-base, bem
como os demais benefícios a serem praticados para os profissionais a serem alocados na
prestação dos serviços não poderão ser inferiores aos estabelecidos na respectiva
Convenção Coletiva de Trabalho de cada categoria, sob pena de desclassificação da
proposta.

13 DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
13.1. Os modelos de Planilhas de Custos e Formação de Preços elaborada pelo
NUMAV conforme IN nº 5/207 estão apresentados no ANEXO I deste Termo de
Referência onde foi obtido valor estimativo para a futura contratação.
13.1.1. As licitantes deverão preencher as Planilhas em arquivo Excel, fazendo
constar as memórias de cálculo detalhadas, discriminando a metodologia e fórmulas
adotadas para a obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais
componentes de composição de custos e formação de preços dos postos de serviço, a
fim de facilitar a análise por parte da área técnica.
13.2. As Planilhas de Custos e Formação de Preços servirão para demonstrar possíveis
variações de custos/insumos no curso da execução do contrato e deverão ser utilizadas
como base em eventuais repactuações ou revisões de preços.
13.3. No preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços, a licitante
deverá observar as orientações/informações, referentes às Convenções Coletivas de
Trabalho e demais valores e percentuais utilizados como parâmetro pelo DETRAN-DF.
13.3.1. A inobservância das orientações/informações citadas neste subitem,
quanto ao correto preenchimento da planilha de custos e formação de preços resultará
na desclassificação da proposta, ressalvado o disposto no subitem 11.4.2.
13.4. O DETRAN-DF poderá realizar diligências junto à licitante classificada
inicialmente como vencedora, a fim de esclarecer dúvidas ou complementar
informações acerca dos valores e/ou percentuais informados na Planilha de Custos e
Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da inclusão de informações

e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à
empresa (não comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta.
13.4.1. A inobservância do prazo fixado pelo DETRAN-DF para a entrega das
respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de
informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a
desclassificação da proposta.
13.4.2. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas
planilhas apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, o DETRAN-DF
poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes
nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na
contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

14 DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
14.1. Mensalmente, ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual, a
CONTRATADA emitirá Nota Fiscal que, após a devida atestação, será objeto de
pagamento a ser processado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, mediante Ordem
Bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA.
14.2. A Fatura/Nota Fiscal de Serviços conterá a discriminação dos serviços prestados,
cujo período referente à obrigação contratual cumprida corresponderá ao mês comercial,
e deverá ser protocolizada a partir do 1º dia útil do mês subseqüente ao seu
cumprimento.
14.3. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a
liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste
caso, quaisquer ônus por parte do CONTRATANTE.
14.4. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, juntamente com a nota fiscal
dos serviços prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na
execução do objeto contratual, sem os quais não será liberado o pagamento:
a) Cópia da folha de pagamentos do mês anterior a que se referem às Notas Fiscais ou
Faturas, bem como resumo e contracheques devidamente quitados e assinados;
b) Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e
demais benefícios devidos por força do Contrato ou Convenção Coletiva de Trabalho,
efetuados em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços
nas dependências da CONTRATANTE, inclusive em caráter temporário, do mês
anterior à Nota Fiscal;
c) Cópias dos recibos de entrega dos uniformes, nos meses em que for devido;
d) Cópia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demitidos, das
verbas rescisórias e indenizatórias, relativos ao mês de ocorrência desses eventos;

e) Comprovante de pagamento das 1ª e 2ª parcelas do 13º salário de todos os
colaboradores que prestam serviço nas dependências do CONTRATANTE, referentes
aos meses de adimplemento dessas obrigações;
f) Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), referente
ao mês anterior ao da prestação dos serviços, representada e acompanhada pela seguinte
documentação:
f.1) Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social, cujo
Número Referencial do Arquivo (NRA) corresponda ao conteúdo do campo “Nº
Arquivo” dos relatórios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de
garantir que tais relatórios referem-se ao protocolo de envio;
f.2) Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE, que
conste todos os empregados vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas
dependências da CONTRATANTE, inclusive em caráter temporário, durante esse
período;
f.3) Cópia da Relação de Tomadores / Obras – RET da Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal e do resumo da empresa;
f.4) Cópia do Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo
SEFIP – Tomador / Obra;
f.5) Cópia do Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência
Social e a Outras Entidades e Fundos;
f.6) Cópia da Guia da Previdência Social, com autenticação mecânica ou acompanhada
do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando do
recolhimento efetuado pela Internet, no valor apurado na GFIP; e
f.7) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
quando do recolhimento efetuado pela Internet, no valor apurado na GFIP. A vinculação
da GRF com a GFIP encaminhada será verificada a partir da verossimilhança do código
barras da Guia de Recolhimento do FGTS e daquele contido nas páginas componentes
do arquivo SEFIP
f.8) A CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá solicitar à empresa a comprovação
da situação individualizada, por empregado, dos depósitos referentes ao FGTS e dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias dos empregados.
g) Quando ocorrer admissão ou demissão de pessoal, será necessário o
encaminhamento dos exames médicos admissionais e demissionários dos empregados,
das cópias das carteiras de trabalho, com os registros feitos pela empresa e, nos casos de
demissão, dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, das notificações de aviso
prévio, da Guia do Recolhimento Rescisório do FGTS, com demonstrativo do
Trabalhador de recolhimento de tal encargo e respectivo extrato atualizado do FGTS;

14.5. Os documentos indicados no item anterior (11.4) deverão referir-se ao mês
imediatamente anterior àquele a que disser respeito à nota fiscal de prestação dos
serviços.
14.6. A liberação do pagamento ficará, ainda, condicionada à comprovação da
regularidade fiscal da CONTRATADA, por meio da apresentação dos documentos
abaixo relacionados:
1. Certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos tributos federais e à Dívida
Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº
6.106/07);
2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do DF;
4. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS) - A partir do dia
03/11/2014 não há a emissão da Certidão Previdenciária. A Receita Federal
expedirá uma única certidão que abrange a regularidade das contribuições
previdenciárias e de terceiros;
5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da justiça do Trabalho – CNDT;

14.7. Os documentos mencionados no item anterior, quando de acesso livre pela
internet, serão obtidos diretamente pelo gestor do contrato.

1. 4.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude
de penalidade por inadimplemento, até que o total de seus créditos possa
compensar seus débitos.

1. 4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser enviada no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a prestação do serviço.

1. 4.10. A CONTRATADA não poderá vincular o pagamento de valores devidos a
seus funcionários (salários, 13º salários, férias, vale-transporte, auxílioalimentação, etc.) ao recebimento de créditos devidos pela CONTRATANTE.
1. 4.12. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for
paralisada a prestação dos serviços, o período correspondente não gerará
obrigação de pagamento.

1. 4.13. Quando a CONTRATADA não providenciar o reforço da garantia ou não
revalidá-la, os pagamentos ficarão retidos até a regularização da situação.

1. 4.14. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição
deverá ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os
tributos incidentes sobre a operação, relacionados no art. 13 da Lei
Complementar n° 123/2006.
4.15. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA caso o(s) serviço(s)
seja(m) rejeitado(s) pela fiscalização do contrato, devendo esse(s) ser(em) refeito(s)
pela CONTRATADA de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso;
4.16. As retenções tributárias serão realizadas por ocasião do faturamento ou
apresentação da Nota Fiscal.
14.17. Nos termos da Lei Distrital nº 5.319/2014, o contribuinte do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, ainda que imune ou isento, cuja sede ou
matriz econômica seja estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no Distrito
Federal, mas que, por força de contrato, convênio ou termo, vise à prestação de serviços
no Distrito Federal, em caráter permanente ou temporário, fica obrigado a inscrever-se
no Cadastro Fiscal do Distrito Federal.

15 DA CONTA VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS E DO FGTS.
15.1. A CONTRATADA fará aprovisionamentos em conta bancária vinculada para
fins trabalhistas.
15.1.1. A solicitação de abertura e a autorização para movimentar a conta
corrente vinculada, bloqueada para movimentação, serão providenciadas Pela Diretoria
de Orçamento de Finanças - DIRPOF – DETRAN -DF;
15.1.2. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores
das seguintes provisões:
1) 13º salário;
2) Férias e abono de Férias;
3) FGTS das rescisões por culpa recíproca e do empregador;
4) Impacto sobre Férias e 13º salário;
15.1.3. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o DETRAN-DF
e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:

a) solicitação pelo DETRAN-DF, mediante ofício, de abertura de conta corrente
vinculada – bloqueada para movimentação, em nome da empresa;
b) assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta corrente
vinculada, de termo específico da instituição financeira oficial, que permita o
DETRAN-DF ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores
depositados à autorização desta Agência.

15.1.4. Os saldos da conta vinculada - bloqueada para movimentação – serão
remunerados pelo índice de poupança ou, se possível, por outro índice, desde que
obtenha maior rentabilidade e haja concordância da CONTRATADA.
15.1.5. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas, depositados na
conta corrente vinculada, deixarão de compor o valor mensal devido à empresa;
15.1.6. O montante do aviso prévio trabalhado de 23,33% (vinte e três vírgula trinta e
três por cento) da remuneração mensal deverá ser integralmente depositado na conta
durante a primeira vigência do contrato.
15.1.7. As retenções tributárias serão realizadas por ocasião do faturamento ou
apresentação da Nota Fiscal;
15.1.8. No âmbito do CONTRATANTE, a Diretoria de Orçamento de Finanças DIRPOF – DETRAN-DF;
é competente para definir, inicialmente, os percentuais a serem aplicados para os
descontos e depósitos, e conferir a aplicação sobre as folhas de salário mensais das
empresas e realizar as demais verificações pertinentes ao assunto.
15.1.9. A CONTRATADA poderá solicitar autorização do CONTRATANTE para
resgatar os valores referentes as despesas com o pagamento de eventuais indenizações
trabalhistas dos empregados que prestam os serviços contratados pelo DETRAN-DF,
ocorridas durante a vigência do contrato.
15.1.10. Para a liberação dos recursos da conta corrente vinculada – bloqueada para
movimentação – a empresa deverá apresentar ao DETRAN-DF os documentos
comprobatórios da quitação da respectiva indenização trabalhista;
15.1.11. O CONTRATANTE, por meio da Diretoria de Orçamento de Finanças DIRPOF – DETRAN-DF, expedirá, após a confirmação da quitação da indenização
trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a liberação dos recursos à
instituição financeira oficial no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa;
15.1.12. A liberação do saldo final da conta corrente vinculada ocorrerá ao término da
vigência contratual, depois de certificado o cumprimento integral das obrigações
assumidas pela CONTRATADA, observadas as disposições previstas na Lei Distrital nº
4.636, de 23.08.2011, e no Decreto Distrital nº 34.649, de 10.09.2013.

16 DOS CRITÉRIOS PARA
PROPOSTAS DE PREÇO.

ELABORAÇÃO

E

AVALIAÇÃO

DAS

16.1. Considerando que a data de apresentação das propostas poderá coincidir com a
época de reajuste salarial das categorias profissionais envolvidas na execução dos
serviços objeto do presente Termo de Referência, que ocorre no mês de janeiro de cada
ano, e a fim de evitar dúvidas aos interessados e possibilitar a mesma base de
comparação entre as propostas a serem apresentadas no certame, as licitantes deverão
elaborar as suas propostas considerando a parcela de custos de mão-de-obra (salário,
encargos sociais, etc.) vigente no período de 1º de janeiro de 31 de dezembro de 2017,
de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho de 2017, ora vigente, ficando a cargo
do DETRAN-DF, se for o caso, proceder à atualização da proposta após a divulgação da
nova convenção coletiva, conforme condições estipuladas para fins de repactuação do
contrato.
16.2. O regime de execução dos serviços será indireto mediante empreitada por preço
global, sendo o objeto adjudicado à licitante vencedora, que ofertar o menor preço
global, observadas as condições estipuladas no edital de licitação.
16.3. A validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.
16.4. A licitante deverá preencher sua proposta de preços em conformidade com os
modelos de planilhas constantes do Anexo II.
16.5. Nos preços propostos deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis
sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação,
depreciação, combustível, lavagem, manutenção, seguro total, despesas administrativas
e lucros e demais insumos necessários à sua composição.
16.6. A CONTRATADA 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 ao objeto
da licitação.
16.6.1. 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.
16.6.2. 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.
16.7. Os tipos de assistência médica e odontológica, seguro de vida, e demais auxílios,
ofertados aos profissionais serão aqueles previsto em leis, normativos ou Convenção
Coletiva de Trabalho, devendo tais gastos serem inseridos como parte dos custos da
prestação dos serviços (Insumos de Mão-de-Obra). Em conformidade com a Lei
Distrital n.º 4.799/12, é obrigatório o fornecimento de plano de saúde aos funcionários

das empresas prestadoras de serviço contratadas pela Administração Pública direta e
indireta no âmbito do Distrito Federal.
16.8. As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos,
convenções coletivas, sentenças normativas ou leis que regem cada categoria
profissional que executará os serviços e a respectiva data base e vigência, com base no
Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

14.9. Não há previsão de horas extras para quaisquer das categorias previstas neste
Termo de Referência.
14.10. Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e
formação de preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e
específicas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente, relativos
ao recolhimento dos encargos sociais (tais como: INSS, SESI ou SESC, SENAI ou
SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS,
SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).
16.10.1. As empresas deverão observar as disposições do Decreto nº 6.957/2009 e
outras que porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua
proposta, devendo aplicar o Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ,
definido pelo Ministério da Previdência Social.
16.10.2. A licitante deve preencher o item “Riscos Ambientais do Trabalho - RAT” da
planilha de custos e formação de preços considerando o valor de seu FAP, a ser
comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance vencedor, mediante
apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.
16.10.3. Considerando-se jurisprudência do TCU (Acórdão n.º 288/2014 – Plenário),
fica vedada a inclusão do item “Reserva Técnica” na planilha de custos e de formação
de preços, já que não existem eventos que motivariam a aceitação desse tipo de custo. A
inserção de custos dessa natureza acarretará a necessidade de retificação da proposta,
solicitada mediante diligência, sendo que o não atendimento da mesma acarretará a
desclassificação da proposta.
16.10.4. Conforme Súmula n.º 254/2010 do TCU, o Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser
repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e
personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.
16.10.5. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, correspondente a
23,33% da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a primeira
vigência do contrato.
16.10.6. Os custos referentes ao item “Treinamento/Capacitação/Reciclagem”,
considerando o entendimento esposado pelo TCU, deverão estar contemplados no item
“Custos Indiretos, Tributos e Lucro”.

16.11. Na formulação de sua proposta, a licitante deverá ainda informar e observar o
regime de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das
alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, consoante as Leis n.ºs
10.637/2002 e 10.833/2003, e Lei Complementar nº 123/06, no caso de micro e
pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional.

16.12. As parcelas referentes à Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e ao
Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) devem ser incluídas na rubrica Lucro
Bruto.
16.13. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a
sentença normativa ou lei, acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho dos
sindicatos, aplicável a categoria profissional.
16.14. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de
obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos
artigos 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e
alterações, a licitante Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante
pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser CONTRATADA, não poderá se
beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e
contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão
obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em
conseqüência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II,
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
16.15. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser
CONTRATADA, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da assinatura do
contrato, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no
inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
e alterações.
16.16. A vedação estabelecida no item anterior não se aplica às atividades de que
trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que
não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

17.

PENALIDADES

17.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da licitação ou do
contrato, incluindo os seus anexos, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no
Decreto 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103 de 31 de
maio de 2005, pág. 05 a 07 e alterações posteriores, que regulamentou a aplicação das
sanções administrativas previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/2002.

17.1
Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme
as tabelas 1 e 2, que incidirão sobre o valor mensal do contrato vigente na data da
ocorrência do fato:
TABELA 1
GRAU % SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
1
0,2
2
0,4
3
0,8
4
1,5
5
4,1

TABELA 2
ITEM DESCRIÇÃO
GRAU INCIDÊNCIA
Permitir a presença de empregado não uniformizado
Por ocorrência e
1
ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado 1
por empregado
e/ou sem crachá.
Manter funcionário sem qualificação para a execução
Por empregado e
2
1
dos serviços.
por dia
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo
3
como por caráter permanente, ou deixar de 1
Por ocorrência
providenciar recomposição complementar.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força
4
5
Por tarefa e por dia
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.
Destruir, danificar ou extraviar documentos por culpa
5
2
Por ocorrência
ou dolo de seus agentes.
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para
6
4
Por ocorrência
fins diversos do objeto do contrato.
Recusar-se a executar serviço determinado pela
7
4
Por ocorrência
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou
8
cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências 5
Por ocorrência
letais.
Retirar funcionários ou encarregados do serviço
Por empregado e
9
durante o expediente, sem a anuência prévia do 3
por dia
CONTRATANTE.

Deixar de:
ITEM DESCRIÇÃO
GRAU INCIDÊNCIA
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
Por empregado
10
1
pontualidade de seu pessoal.
e por dia

11

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente
1
ou incompatível com suas atribuições.

12

Manter a documentação de habilitação atualizada.

13
14
15
16
17

18

19
20
21
22

23

24

18.

Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou
1
determinado pela FISCALIZAÇÃO.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para
1
controle de acesso de seus funcionários.
Cumprir
determinação
formal
ou
instrução
2
complementar da FISCALIZAÇÃO.
Efetuar a reposição de funcionários faltosos.
2
Substituir empregado que se conduza de modo
3
inconveniente.
Efetuar o pagamento de salários, vales-transportes,
vales-refeições, seguros, encargos fiscais e sociais, bem
como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 2
indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas
avençadas.
Entregar o uniforme aos funcionários a cada 6 (seis)
1
meses.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal,
2
trabalhista e previdenciária.
Entregar com atraso a documentação fiscal, trabalhista e
1
previdenciária.
Entregar incompleta a documentação fiscal, trabalhista e
1
previdenciária.
Entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas
1
suscitadas durante a análise da documentação fiscal,
trabalhista e previdenciária.
Manter sede, filial ou escritório de atendimento em
1
Brasília-DF.

Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência
Por ocorrência

Por ocorrência e
por dia
Por empregado
e por dia
Por empregado
e por dia
Por empregado
e por dia
Por empregado
e por dia
Por empregado
e por dia
Por empregado
e por dia

VALOR ESTIMADO

ITEM TIPO DE SERVIÇOS

1

1

Por empregado
e por dia
Por ocorrência e
por item

R$
R$ 6 MESES
mensalmente

Motoristas
devidamente
habilitados
para
transporte de pessoas em serviço, materiais,
documentos, objetos, condução e operação de
R$ 2.932,845,
guinchos para veículos recolhidos e outros que R$ 488.807,54
24
forem adquiridos para atender à demanda do
Departamento de Trânsito do Distrito Federal DETRAN/DF no Distrito Federal e entorno e

Encarregados para supervisionar os serviços.
R$
R$ 6 MESES
mensalmente
Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas R$ 13.111,86 R$ 78.671,16
Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas R$ 4.370,62
R$ 26.223,72
A soma dos itens 2 e 3
Item destinado à cota reservada Decreto
R$
35.592/2014 Art. 8º e Lei 4.611/2011 Art. 23
R$ 17.482,48
104.894,88

ITEM TIPO DE SERVIÇOS
2
3

ITEM TIPO DE SERVIÇOS
4

R$
R$ 6 MESES
mensalmente

Ajudante de mecânica.
Item destinado a atender da Licitação exclusiva R$ 8.753,04
Lei 4.611/2011 Art. 25 e Decreto 39.592 Art. 7º

R$ 52.518,24

18.1 O valor estimado para o ITEM 1 é de R$ 488, 807,54 (quatrocentos e oitenta e oito
mil e oitocentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos) mensalmente e R$
2.932.845,24 (dois milhões novecentos trinta e dois mil e oitocentos e quarenta e cinco
reais e vinte e quatro centavos) pra 06 (seis) meses conforme planilhas do anexo I.
18.2 O valor estimado para o ITEM 2 é de R$ 13.111, 86 (treze mil cento e onze reais e
oitenta e seis centavos) mensalmente e R$ 78.671,16 (setenta e oito mil e seiscentos e
setenta e um reais e dezesseis centavos) pra 06 (seis) meses conforme planilhas do
anexo I.
18.3 O valor estimado para o ITEM 3 destinado a contemplar a cota reservada é de R$
4.370,62 (quatro mil trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) mensalmente e
R$ 26.223,72 (vinte e seis mil e duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos)
pra 06 (seis) meses conforme planilhas do anexo I.
18.4 O valor estimado para o ITEM 4 destinado a contemplar a Licitação exclusiva é de
R$ 8.753,04 ( oito mil setecentos e cinqüenta e três reais e quatro centavos)
mensalmente e R$ 52.518,24 (cinquenta e dois mil quinhentos e dezoito reais e vinte e
quatro centavos) pra 06 (seis) meses conforme planilhas do anexo I.
18.5 os valores estimados acima descritos foram obtidos após ser realizados pesquisa
de mercado junto a empresas que exercem as atividades elencadas, onde
preliminarmente a pesquisa foi realizada dentro de um quantitativo com intuito de
atender diversas áreas do DETRAN DF, onde as empresas encaminharam suas
propostas de acordo com o solicitado e conforme acordado entre Direção Geral, Dirag e
Dirpof as propostas enviadas teriam suas validades e que seria feito uma diminuição do
quantitativo, onde este Núcleo elaborou com base na IN 05/2017 e os preços
pesquisados planilhas de custos e formação de preços que obteve os estimado acima.

19. VISTORIA/DISPENSA DE VISTORIA

19.1 A contratada deverá tomar conhecimento dos locais onde os serviços serão
prestados, bem como das peculiaridades das instalações. A vistoria deverá ser feita no
horário das 9:00h às 12:00h e 14:00 às 17:00hs, com agendamento pelo telefone (61)
3905-5704/3905-5738 (NUMAV).
19.2 Deverão ser apresentadas pela empresa licitante, declaração de vistoria dos prédios,
em papel timbrado da empresa, vistada pelo Núcleo de Manutenção de Veículos e
Transportes - NUMAV;
19.3 A vistoria dos locais deverá ser realizada pelo responsável técnico ou ainda por
representante legal da empresa, devidamente identificado, no ato da vistoria.
19.4 Para fins de habilitação, as empresas interessadas deverão declarar que realizaram
a vistoria e têm pleno conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços e das
peculiaridades das instalações ou declarar que assume os riscos da contratação sem a
sua realização, não podendo alegar desconhecimento das condições e grau de
dificuldade existente para eximir-se das obrigações assumidas.
19.5 Caso a empresa opte por não fazer a vistoria, deverá emitir declaração de dispensa
de vistoria

20. DA COTA RESERVADA
20.1 Em conformidade atendimento ao disposto no art. 48, inciso III, da Lei
Complementar nº 123/2006 c/c art. 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e no art. 8º do
Decreto Distrital nº 35.592/2014 as Unidades Administrativas – quando da elaboração
de seus termos de referência (TR), estimativa de preço e planilha de custos – devem
contemplar a previsão da reserva de cota de até 25% do objeto para a contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte.
20.2 Ficam definidos que a cota reservada neste Termo de Referência para a prestação
de serviços de apoio administrativos contínuos com alocação de mão de obra
terceirizada para o exercício das funções e com intuito em atender o contido no item
20.1 será os serviços descritos dentro do item 2 e item 3.
20.3 Quanto ao item 1 não há como reservar alguma cota dos serviços elencados devido
as funções ali descritas, pois trata-se funções que deve ser geridas pela uma mesma
empresa onde tem-se subordinação direta e também traria um desconforto gerencial
tanto para a contratada como ao contratante, assim se torna indivisível.
20.4 Quanto ao item 4 fica definido a contemplar as empresas enquadradas nos termos
do Artigo 25º da Lei 4.611/2011 e Artigo 7º do Decreto 39.592/2014 da Licitação
Exclusiva.

21.

DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 A CONTRATADA poderá absorver os profissionais advindos da relação jurídica
anterior, os quais foram alocados pela então empresa CONTRATADA para prestação
dos mesmos serviços, desde que atendidos os requisitos nestas especificações.
21.2 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela
execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem
restrição dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:
a) solicitar a imediata retirada do local, bem ainda, a substituição de profissional da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
b) examinar a carteira de trabalho dos profissionais alocados nos postos de trabalho,
para comprovar o registro de função profissional, valor do salário e o cumprimento das
obrigações trabalhistas.
21.3 O pagamento dos serviços prestados no último mês de vigência contratual
somente ocorrerá após a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas
(pagamento do salário referente ao último mês de vigência do Contrato e quitação
relativa à rescisão do contrato de trabalho entre empregado e empregador), por parte da
CONTRATADA.
21.4
Os casos omissos decorrentes da contratação do objeto deste Termo de
Referência serão dirimidos pela Direção Superior do Departamento de Trânsito do
Distrito Federal – DETRAN/DF, com fundamento na legislação aplicável, em especial
pela Lei n.º 8.666/93.
21.5
Esclarecimentos poderão ser obtidos com o servidor Carlos Alberto Costa de
Lima lotado no Numav/DETRAN-DF, através dos telefones (61) 3905-5704 / (61)
3905-5738, situado no Setor de Grandes Áreas Isoladas Norte, Quadra 907, Lote 901,
Depósito de Veículos Apreendidos (DVA I) – Brasília/DF.
22.
RESPONSÁVEIS
REFERÊNCIA

PELA

ELABORAÇÃO

DO

Equipe do Núcleo de Manutenção de Veículo e Transporte – Numav
Telefone: (61) 3905-5736/3905-5738
Brasília, de 04 de janeiro de 2018.
De acordo com o Termo de Referência apresentado.
Carlos Alberto Costa de Lima
Chefe do Numav

TERMO

DE

ANEXO I DO TR
PLANILHAS ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
ELABORADA PELO NUMAV DE ACORDO COM A IN 05/2017
Categoria profissional: MOTORISTAS EXECUIVO
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

BRASILIA
2017

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço

Unidade de Medida

MOTORISTAS

EXECUTIVO

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)
2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3
Salário Nominativo da Categoria Profissional
4
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5
Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

MOTORISTA
R$ 2.250,00
MOTORISTA
01/01/2017

%

VALOR (R$)
2250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2250,00

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
187,43
69,08
256,50

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS

VALOR (R$)
450,00

%
20,00%

B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE
G
INCRA
H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%
8,00%
36,80%

56,25
67,50
33,75
22,50
13,50
4,50
180,00
828,00

15
31,5
-

VALOR (R$)
195,00
693,00
180,00
30,53

1,50
-

0,00
1100,03

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
256,50
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
828,00
2.3
Benefícios Mensais e Diários
1100,03
TOTAL DO MÓDULO 2
2184,53
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade

%
12,10%
1,94%
0,10%

VALOR (R$)
33,75
2,70
112,50
6,53
2,40
0,05
157,92

VALOR (R$)
272,25
43,65
2,25

D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença )
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

18,68
0,45
43,65
380,92

Submódulo 4.2 - Intrajornada
A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

%
0,00%
0,00%

VALOR (R$)
0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
380,92
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
380,92
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
156,68
109,63
0,00
266,31

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
288,18
381,14

1,65%
7,6%
5%
26,65%

113,70
523,71
344,54
1651,27

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

5909,00

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

6890,96

Valor dos Tributos = P1 - Po

981,96

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

VALOR (R$)

A
B
C
D
E

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)
F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

2250,00
2184,53
157,92
380,92
266,31
5239,68
1651,27
6890,95

FATOR
3,06
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
105,4
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1264,8
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 156,6833
MÉDIA ANUAL
1880,2
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: MOTORISTAS LINHA LEVE
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município

BRASILIA

C
D

Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

2017

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço

Unidade de Medida

MOTORISTAS

LINHA LEVE

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)
23

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3
Salário Nominativo da Categoria Profissional
4
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5
Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

MOTORISTA
R$ 1.950,00
MOTORISTA
01/01/2017

%

VALOR (R$)
1950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1950,00

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
162,44
59,87
222,30

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE
G
INCRA
H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%
8,00%
36,80%

VALOR (R$)
390,00
48,75
58,50
29,25
19,50
11,70
3,90
156,00
717,60

22

VALOR (R$)
367,00

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte

B
C

Auxílio-Refeição/Alimentação
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

31,5
-

693,00
180,00
30,53

1,50
-

0,00
1272,03

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
222,30
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
717,60
2.3
Benefícios Mensais e Diários
1272,03
TOTAL DO MÓDULO 2
2211,93
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%

VALOR (R$)
29,25
2,34
97,50
5,66
2,08
0,04
136,86

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
235,95
37,83
1,95
16,19
0,39
37,83
330,13

Submódulo 4.2 - Intrajornada
A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

%
0,00%
0,00%

VALOR (R$)
0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)

4.1
Ausências Legais
4.2
Intrajornada
TOTAL DO MÓDULO 4
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

330,13
0,00
330,13

-

VALOR (R$)
155,23
109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
269,15
355,98

1,65%
7,6%
5%
26,65%

106,19
489,13
321,80
1542,25

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

5518,91

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

6436,05

Valor dos Tributos = P1 - Po

917,13

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)
F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO
FATOR
3,3
K

VALOR (R$)
1950,00
2211,93
136,86
330,13
264,86
4893,78
1542,25
6436,03

OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
96,7
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: MOTORISTAS PESADA
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

BRASILIA
2017

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço

Unidade de Medida

MOTORISTAS

LINHA PESADA

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)
16

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3
Salário Nominativo da Categoria Profissional
4
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5
Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

MOTORISTA
R$ 2.250,00
MOTORISTA
01/01/2017

%

VALOR (R$)
2250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2250,00

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
187,43
69,08
256,50

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE
G
INCRA

VALOR (R$)
450,00
56,25
67,50
33,75
22,50
13,50
4,50

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%

H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

8,00%
36,80%

180,00
828,00

22
31,5
-

VALOR (R$)
349,00
693,00
180,00
30,53

1,50
-

0,00
1254,03

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
256,50
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
828,00
2.3
Benefícios Mensais e Diários
1254,03
TOTAL DO MÓDULO 2
2338,53
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%

VALOR (R$)
33,75
2,70
112,50
6,53
2,40
0,05
157,92

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
272,25
43,65
2,25
18,68
0,45
43,65
380,92

Submódulo 4.2 - Intrajornada

%

VALOR (R$)

A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

0,00%
0,00%

0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
380,92
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
380,92
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23
109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
296,57
392,24

1,65%
7,6%
5%
26,65%

117,01
538,96
354,57
1699,35

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

6081,04

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

7091,59

Valor dos Tributos = P1 - Po

1010,55

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)

VALOR (R$)
2250,00
2338,53
157,92
380,92
264,86
5392,23

F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

1699,35
7091,58

FATOR
3,15
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
96,7
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: MOTORISTAS LINHA PESADA ÔNIBUS
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

BRASILIA
2017

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço

Unidade de Medida

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)

MOTORISTAS

LINHA
PESADA/ÔNIBUS

2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3
Salário Nominativo da Categoria Profissional
4
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5
Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

MOTORISTA
R$ 2.250,00
MOTORISTA
01/01/2017

%

20,00%

VALOR (R$)
2250,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2700,00

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
224,91
82,89
307,80

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE

VALOR (R$)
540,00
67,50
81,00
40,50
27,00
16,20

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%

G
INCRA
H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

0,20%
8,00%
36,80%

5,40
216,00
993,60

15
31,5
-

VALOR (R$)
90,00
472,50
180,00
30,53

1,50
-

0,00
774,53

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
307,80
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
993,60
2.3
Benefícios Mensais e Diários
774,53
TOTAL DO MÓDULO 2
2075,93
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
40,50
3,24
135,00
7,83
2,88
0,05
189,50

VALOR (R$)
326,70
52,38
2,70
22,41
0,54
52,38
457,11

Submódulo 4.2 - Intrajornada
A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

%
0,00%
0,00%

VALOR (R$)
0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
457,11
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
457,11
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23
109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
312,80
413,71

1,65%
7,6%
5%
26,65%

123,41
568,46
373,98
1792,36

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

6413,91

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

7479,78

Valor dos Tributos = P1 - Po

1065,86

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

VALOR (R$)
2700,00
2075,93
189,50
457,11
264,86

Subtotal (A + B + C + D + E)
F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

5687,40
1792,36
7479,76

FATOR
3,32
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
96,7
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: MOTORISTAS GUINCHO DIURNO
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

BRASILIA
2017

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço
MOTORISTAS

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)
GUINCHO DIURNO 20
Unidade de Medida

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2
3
4
5

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Nominativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

GUINCHO
DIURNO
R$ 2.250,00
MOTORISTA
01/01/2017

%

20,00%

VALOR (R$)
2250,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2700,00

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
224,91
82,89
307,80

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE

VALOR (R$)
540,00
67,50
81,00
40,50
27,00
16,20

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%

G
INCRA
H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

0,20%
8,00%
36,80%

5,40
216,00
993,60

15
31,5
-

VALOR (R$)
90,00
472,50
180,00
30,53

1,50
-

0,00
774,53

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
307,80
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
993,60
2.3
Benefícios Mensais e Diários
774,53
TOTAL DO MÓDULO 2
2075,93
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausencia por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
40,50
3,24
135,00
7,83
2,88
0,05
189,50

VALOR (R$)
326,70
52,38
2,70
22,41
0,54
52,38
457,11

Submódulo 4.2 - Intrajornada
A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

%
0,00%
0,00%

VALOR (R$)
0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
457,11
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
457,11
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23
109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
312,80
413,71

1,65%
7,6%
5%
26,65%

123,41
568,46
373,98
1792,36

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

6413,91

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

7479,78

Valor dos Tributos = P1 - Po

1065,86

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

VALOR (R$)
2700,00
2075,93
189,50
457,11
264,86

Subtotal (A + B + C + D + E)
F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

5687,40
1792,36
7479,76

FATOR
3,32
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
96,7
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8
Categoria profissional: MOTORISTAS GUINCHO NOTURNO
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

BRASILIA
2017

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço

Unidade de Medida

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)

MOTORISTAS

GUINCHO
NOTURNO

20

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2
3
4
5

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Nominativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

GUINCHO
NOTURNO
R$ 2.250,00
MOTORISTA
01/01/2017

%

20,00%
20,00%

VALOR (R$)
2250,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
3150,00

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
262,40
96,71
359,10

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE
G
INCRA
H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%
8,00%
36,80%

VALOR (R$)
630,00
78,75
94,50
47,25
31,50
18,90
6,30
252,00
1159,20

15
31,5
-

VALOR (R$)
90,00
472,50
180,00

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral

30,53

1,50

F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

-

0,00
774,53

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
359,10
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
1159,20
2.3
Benefícios Mensais e Diários
774,53
TOTAL DO MÓDULO 2
2292,83
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%

VALOR (R$)
47,25
3,78
157,50
9,14
3,36
0,06
221,08

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
381,15
61,11
3,15
26,15
0,63
61,11
533,29

Submódulo 4.2 - Intrajornada
A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

%
0,00%
0,00%

VALOR (R$)
0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
533,29
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
533,29
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes

-

VALOR (R$)
155,23

B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
355,41
470,06

1,65%
7,6%
5%
26,65%

140,22
645,89
424,92
2036,50

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

7287,53

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

8498,58

Valor dos Tributos = P1 - Po

1211,04

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)
F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

VALOR (R$)
3150,00
2292,83
221,08
533,29
264,86
6462,06
2036,50
8498,56

FATOR
3,78
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06

CUSTO MENSAL
CUSTO ANUAL
MÉDIA MENSAL
MÉDIA ANUAL
MEDIANA
MENSAL
MEDIANA ANUAL

54,58
96,7
654,96
1160,4
155,2333
1862,8

174,67
2096,04

194,99
2339,88

205,23
2462,76

205,23
2462,76

184,83
2217,96

INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: MOTORISTAS PESADA DIURNO
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

BRASILIA
2017

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço

Unidade de Medida

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)

MOTORISTAS

LINHA
DIURNO

4

PESADA

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2
3
4
5

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Nominativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

PESADA
DIURNO
R$ 2.250,00
MOTORISTA
01/01/2017

%

20,00%

VALOR (R$)
2250,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2700,00

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
224,91
82,89
307,80

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC

VALOR (R$)
540,00
67,50
81,00
40,50
27,00

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%

F
SEBRAE
G
INCRA
H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

0,60%
0,20%
8,00%
36,80%

16,20
5,40
216,00
993,60

15
31,5
-

VALOR (R$)
90,00
472,50
180,00
30,53

1,50
-

0,00
774,53

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
307,80
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
993,60
2.3
Benefícios Mensais e Diários
774,53
TOTAL DO MÓDULO 2
2075,93
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
40,50
3,24
135,00
7,83
2,88
0,05
189,50

VALOR (R$)
326,70
52,38
2,70
22,41
0,54
52,38
457,11

Submódulo 4.2 - Intrajornada
A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

%
0,00%
0,00%

VALOR (R$)
0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
457,11
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
457,11
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23
109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
312,80
413,71

1,65%
7,6%
5%
26,65%

123,41
568,46
373,98
1792,36

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

6413,91

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

7479,78

Valor dos Tributos = P1 - Po

1065,86

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

VALOR (R$)
2700,00
2075,93
189,50
457,11

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)
F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO
E

264,86
5687,40
1792,36
7479,76

FATOR
3,32
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
96,7
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: MOTORISTAS PESADA NOTURNO
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

BRASILIA
2017

Identificação do Serviço
Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)

Tipo de Serviço

Unidade de Medida

MOTORISTAS

LINHA
PESADA
4
NOTURNO

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2
3
4
5

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Nominativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

PESADA
NOTURNO
R$ 2.250,00
MOTORISTA
01/01/2017

%

20,00%
20,00%

VALOR (R$)
2250,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
3150,00

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
262,40
96,71
359,10

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC

VALOR (R$)
630,00
78,75
94,50
47,25
31,50

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%

F
SEBRAE
G
INCRA
H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

0,60%
0,20%
8,00%
36,80%

18,90
6,30
252,00
1159,20

15
31,5
-

VALOR (R$)
90,00
472,50
180,00
30,53

1,50
-

0,00
774,53

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
359,10
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
1159,20
2.3
Benefícios Mensais e Diários
774,53
TOTAL DO MÓDULO 2
2292,83
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
47,25
3,78
157,50
9,14
3,36
0,06
221,08

VALOR (R$)
381,15
61,11
3,15
26,15
0,63
61,11
533,29

Submódulo 4.2 - Intrajornada
A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

%
0,00%
0,00%

VALOR (R$)
0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
533,29
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
533,29
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23
109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
355,41
470,06

1,65%
7,6%
5%
26,65%

140,22
645,89
424,92
2036,50

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

7287,53

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

8498,58

Valor dos Tributos = P1 - Po

1211,04

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

VALOR (R$)
3150,00
2292,83
221,08
533,29

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)
F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO
E

264,86
6462,06
2036,50
8498,56

FATOR
3,78
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
96,7
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: MOTORISTAS (ENCARREGADO DO POOL)
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço
Unidade de Medida
ENCARREGADO
MOTORISTAS
POOL

BRASILIA
2017

Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
1

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3
Salário Nominativo da Categoria Profissional
4
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5
Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

ENCARREGADO
R$ 2.888,93
MOTORISTA
01/01/2017

%

VALOR (R$)
2888,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2888,93

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
240,65
88,69
329,33

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE
G
INCRA

VALOR (R$)
577,79
72,22
86,67
43,33
28,89
17,33
5,78

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%

H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

8,00%
36,80%

231,11
1063,12

22
31,5
-

VALOR (R$)
310,66
693,00
180,00
30,53

1,50
-

0,00
1215,69

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
329,33
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
1063,12
2.3
Benefícios Mensais e Diários
1215,69
TOTAL DO MÓDULO 2
2608,14
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%

VALOR (R$)
43,33
3,47
144,45
8,38
3,08
0,06
202,76

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
349,56
56,05
2,89
23,98
0,58
56,05
489,09

Submódulo 4.2 - Intrajornada

%

VALOR (R$)

A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

0,00%
0,00%

0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
489,09
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
489,09
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23
109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
354,95
469,46

1,65%
7,6%
5%
26,65%

140,04
645,06
424,38
2033,89

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

7278,19

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

8487,69

Valor dos Tributos = P1 - Po

1209,49

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)

VALOR (R$)
2888,93
2608,14
202,76
489,09
264,86
6453,78

F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

2033,89
8487,67

FATOR
2,94
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo com
cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
96,7
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: MOTORISTAS (ENCARREGADO GUINCHO DIURNO)
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço
Unidade de Medida
ENCARREGADO
MOTORISTAS
DIURNO

BRASILIA
2017

Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3
Salário Nominativo da Categoria Profissional
4
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5
Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

ENCARREGADO
R$ 2.888,93
MOTORISTA
01/01/2017

%

VALOR (R$)
2888,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2888,93

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
240,65
88,69
329,33

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE
G
INCRA

VALOR (R$)
577,79
72,22
86,67
43,33
28,89
17,33
5,78

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%

H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

8,00%
36,80%

231,11
1063,12

15
31,5
-

VALOR (R$)
51,66
472,50
180,00
30,53

1,50
-

0,00
736,19

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
329,33
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
1063,12
2.3
Benefícios Mensais e Diários
736,19
TOTAL DO MÓDULO 2
2128,64
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%

VALOR (R$)
43,33
3,47
144,45
8,38
3,08
0,06
202,76

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
349,56
56,05
2,89
23,98
0,58
56,05
489,09

Submódulo 4.2 - Intrajornada

%

VALOR (R$)

A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

0,00%
0,00%

0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
489,09
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
489,09
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23
109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
328,58
434,58

1,65%
7,6%
5%
26,65%

129,64
597,13
392,85
1882,78

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

6737,44

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

7857,07

Valor dos Tributos = P1 - Po

1119,63

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)

VALOR (R$)
2888,93
2128,64
202,76
489,09
264,86
5974,28

F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

1882,78
7857,06

FATOR
2,72
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo com
cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
96,7
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: MOTORISTAS (ENCARREGADO DO GUINCHO NOTURNO)
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço
Unidade de Medida
ENCARREGADO
MOTORISTAS
NOTURNO

BRASILIA
2017

Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3
Salário Nominativo da Categoria Profissional
4
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5
Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

ENCARREGADO
R$ 2.888,93
MOTORISTA
01/01/2017

%

20,00%

VALOR (R$)
2888,93
0,00
0,00
577,79
0,00
0,00
0,00
3466,71

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
%
A
13 (Décimo-terceiro) salário
8,33%
B
Férias e Adicional de Férias
3,07%
TOTAL SUBMÓDULO 2.1
11,40%

VALOR (R$)
288,78
106,43
395,20

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE
G
INCRA

VALOR (R$)
693,34
86,67
104,00
52,00
34,67
20,80
6,93

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%
0,20%

H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

8,00%
36,80%

277,34
1275,74

15
31,5
-

VALOR (R$)
51,66
472,50
180,00
30,53

1,50
-

0,00
736,19

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
395,20
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
1275,74
2.3
Benefícios Mensais e Diários
736,19
TOTAL DO MÓDULO 2
2407,13
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio
F
0,002%
Trabalhado.
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%

VALOR (R$)
52,00
4,16
173,34
10,05
3,70
0,07
243,31

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,54%
16,53%

VALOR (R$)
419,47
67,25
3,47
28,77
0,69
53,39
573,04

Submódulo 4.2 - Intrajornada

%

VALOR (R$)

A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

0,00%
0,00%

0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
573,04
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
573,04
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23
109,63
0,00
264,86

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
382,52
505,92

1,65%
7,6%
5%
26,65%

150,92
695,16
457,34
2191,86

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

7843,49

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

9146,93

Valor dos Tributos = P1 - Po

1303,43

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)

VALOR (R$)
3466,71
2407,13
243,31
573,04
264,86
6955,05

F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

2191,86
9146,91

FATOR
3,17
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo com
cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 54,58
96,7
174,67
194,99
205,23
205,23
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76
MÉDIA MENSAL 155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96
INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL 0
0
149,9
149,9
179
179
CUSTO ANUAL
0
0
1798,8
1798,8
2148
2148
MÉDIA MENSAL 109,6333
MÉDIA ANUAL
1315,6
MEDIANA
149,9
MENSAL
MEDIANA ANUAL 1798,8

Categoria profissional: AJUDANTE DE CAMINHÃO
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

BRASILIA
2017

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço

Unidade de Medida

MOTORISTAS

AJUDANTE
CAMINHÃO

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)
DE

4

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2
3
4
5

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Nominativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

AJUDANTE
DE
CAMINHÃO
R$ 1.121,33
MOTORISTA
01/01/2017

%

VALOR (R$)
1121,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1121,33

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
A
13 (Décimo-terceiro) salário
B
Férias e Adicional de Férias
TOTAL SUBMÓDULO 2.1

%
8,33%
3,07%
11,40%

VALOR (R$)
93,41
34,42
127,83

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC
F
SEBRAE

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%
0,60%

VALOR (R$)
224,27
28,03
33,64
16,82
11,21
6,73

G
INCRA
H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

0,20%
8,00%
36,80%

2,24
89,71
412,64

22
29,5
-

VALOR (R$)
416,72
649,00
170,00
5,00

1,50
-

0,00
1242,22

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
127,83
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
412,64
2.3
Benefícios Mensais e Diários
1242,22
TOTAL DO MÓDULO 2
1782,69
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
F
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado. 0,002%
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%

VALOR (R$)
16,82
1,35
56,07
3,25
1,20
0,02
78,70

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,54%
16,53%

VALOR (R$)
135,68
21,75
1,12
9,31
0,22
17,27
185,35

Submódulo 4.2 - Intrajornada

%

VALOR (R$)

A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

0,00%
0,00%

0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
185,35
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
185,35
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23

0,00
155,23

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
182,78
241,74

1,65%
7,6%
5%
26,65%

72,11
332,16
218,53
1047,32

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

3747,82

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

4370,64

Valor dos Tributos = P1 - Po

622,81

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
Subtotal (A + B + C + D + E)

VALOR (R$)
1121,33
1782,69
78,70
185,35
155,23
3323,30

F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

1047,32
4370,62

FATOR
3,9
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA
01
02
CUSTO MENSAL
54,58
96,7
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
MÉDIA MENSAL
155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA
184,83
MENSAL
MEDIANA ANUAL 2217,96

EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
03
04
05
06
174,67
194,99
205,23
205,23
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76

INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL
0
0
0
0
0
CUSTO ANUAL
0
0
MÉDIA MENSAL
0
MÉDIA ANUAL
0
MEDIANA
0
MENSAL
MEDIANA ANUAL 0

Categoria Profissional AJUDANTE DE MECÂNICO
Discriminação dos Serviços
A
Data de apresentação da proposta
B
Município
C
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo
D
Nº de meses de execução contratual
(artigo 57 da Lei 8.666/93)

BRASILIA
2017

Identificação do Serviço
Tipo de Serviço

Unidade de Medida

MOTORISTAS

AJUDANTE
MECÂNICO

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)
DE

2

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2
3
4
5

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
Salário Nominativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Data base da categoria (dia/mês/ano)

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
A
Salário Base
B
Adicional Periculosidade
C
Adicional Insalubridade
D
Adicional Noturno
E
Adicional de Hora Noturna Reduzida
F
Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 1

AJUDANTE
DE
MECÂNICO
R$ 1.121,33
MOTORISTA
01/01/2017

%

VALOR (R$)
1121,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1121,33

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
A
13 (Décimo-terceiro) salário
B
Férias e Adicional de Férias
TOTAL SUBMÓDULO 2.1

%
8,33%
3,07%
11,40%

VALOR (R$)
93,41
34,42
127,83

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições
A
INSS
B
Salário Educação
C
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)
D
SESC ou SESI
E
SENAI - SENAC

%
20,00%
2,50%
3,000%
1,50%
1,00%

VALOR (R$)
224,27
28,03
33,64
16,82
11,21

F
SEBRAE
G
INCRA
H
FGTS
TOTAL SUBMÓDULO 2.2
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
A
Transporte
B
Auxílio-Refeição/Alimentação
C
Assistência Médica e Familiar (Plano de saúde)
Assistência
Odontológica
D
(previsto na
CCT)
Auxílio
E
Funeral
F
Outros (especificar)
TOTAL SUBMÓDULO 2.3

0,60%
0,20%
8,00%
36,80%

6,73
2,24
89,71
412,64

22
29,5
-

VALOR (R$)
416,72
649,00
170,00
5,00

1,50
-

0,00
1242,22

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários
VALOR (R$)
2.1
13º Salário, Férias e Adicional de Férias
127,83
2.2
GPS, FGTS e Outras Contribuições
412,64
2.3
Benefícios Mensais e Diários
1242,22
TOTAL DO MÓDULO 2
1782,69
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
3
PROVISÃO PARA RESCISÃO
%
A
Aviso Prévio Indenizado
1,50%
B
Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,1200%
C
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 5,000%
D
Aviso Prévio Trabalhado
0,29%
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio
E
0,11%
Trabalhado
F
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado. 0,002%
TOTAL DO MÓDULO 3
7,01%
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submódulo 4.1 - Ausências Legais
A
Férias
B
Ausências Legais
C
Licença Paternidade
D
Ausência por Acidente de Trabalho
E
Afastamento Maternidade
F
Outros (Ausência por doença)
TOTAL SUBMÓDULO 4.1

%
12,10%
1,94%
0,10%
0,83%
0,02%
1,94%
16,93%

VALOR (R$)
16,82
1,35
56,07
3,25
1,20
0,02
78,70

VALOR (R$)
135,68
21,75
1,12
9,31
0,22
21,75
189,84

Submódulo 4.2 - Intrajornada
A
Intervalo para Repouso ou Alimentação
TOTAL SUBMÓDULO 4.2

%
0,00%
0,00%

VALOR (R$)
0,00
0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
VALOR (R$)
4.1
Ausências Legais
189,84
4.2
Intrajornada
0,00
TOTAL DO MÓDULO 4
189,84
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5
INSUMOS DIVERSOS
A
Uniformes
B
Materiais
C
Equipamentos
D
Outros (especificar)
TOTAL DO MÓDULO 5
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
A
Custos Indiretos
B
Lucro
C
TRIBUTOS
C.1
PIS
C.2
COFINS
C.3
ISS
TOTAL DO MÓDULO 6
a)

Tributos % = To = .............................................................
100

-

VALOR (R$)
155,23

0,00
155,23

%
6%
6,90%

VALOR (R$)
183,02
242,07

1,65%
7,6%
5%
26,65%

72,21
332,61
218,82
1048,73

14,25%

b)

(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po =
...................................

3752,88

c)

Po / (1 - To) = P1 = ..............................................................................

4376,54

Valor dos Tributos = P1 - Po

623,65

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
B
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
C
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO
D
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

VALOR (R$)
1121,33
1782,69
78,70
189,84
155,23

Subtotal (A + B + C + D + E)
F
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

3327,79
1048,73
4376,52

FATOR
3,9
K
OBS: Os valores preenchidos na planilha são apenas referenciais, devendo ser realizada análise de acordo
com cada caso.
Como exemplo foi utilizado um salário de R$ 1.000,00.
INSUMOS DIVERSOS (UNIFORME)
EMPRESA EMPRESA
01
02
CUSTO MENSAL
54,58
96,7
CUSTO ANUAL
654,96
1160,4
MÉDIA MENSAL
155,2333
MÉDIA ANUAL
1862,8
MEDIANA MENSAL 184,83
MEDIANA ANUAL 2217,96

EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
03
04
05
06
174,67
194,99
205,23
205,23
2096,04 2339,88 2462,76 2462,76

INSUMOS DIVERSOS (EQUIPAMENTOS)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
01
02
03
04
05
06
CUSTO MENSAL
0
0
0
0
0
CUSTO ANUAL
0
0
MÉDIA MENSAL
0
MÉDIA ANUAL
0
MEDIANA MENSAL 0
MEDIANA ANUAL 0

QTD
QTDE TOTA VALOR
LOTAÇÃO
ANTE
.
L
UNITARIO
R.
Motorista
Executivo
R$
Direção
1
2
2
12x36 diurno
6.890,95
Gertran-V/Gama 1
1
Gertran/Sobradin
1
1
ho
Gertran-II/Tag. 1
1
Motorista linha leve Diren
1
0
Atendimento
dos
R$
15
Corregedoria,
setores e malote (Cat.
6.436,03
1
1
Gelic, Gerest
AB)
Numav (pool)
3
5
Dirconv
1
1
Direduc
1
1
Nuest
5
4
Direduc
1
1
Motorista
Linha
R$
Numav
2
2
5
Pesada 44 H
7.091,58
Nuest
1
2
Motorista
Linha
R$
pesada/ônibus 12x36 Numav
2
2
2
7.479,76
diurno
Motorista
Linha
R$
pesada/ônibus/Caminh Ulog
0
2
2
7.479,76
ão 12x36 diurno
Motorista
Linha
R$
pesada/ônibus/Caminh Ulog
0
2
2
8.498,56
ão 12x36 Noturno
Motorista
Linha
R$
Pesada/guinchos 12x36 Numav
16
18
18
7.479,76
diurno
Motorista
Linha
R$
Pesada/guinchos 12x36 Numav
12
14
14
8.498,56
noturno
Encarregado pool de
R$
viaturas
Numav
1
1
1
8.487,67
administrativas
Encarregado
R$
guinchos/linha pesada Numav
2
2
2
7.857,06
12x26 diurno
Encarregado
R$
guinchos/linha pesada numav
2
2
2
9.146,91
12x26 noturno

ite
POSTO
m

1

TOTAL

55

65

R$ 85.346,60

VALOR
TOTAL
MENSAL
R$
13.781,90

R$
96.540,45

R$
35.457,90
R$
14.959,52
R$
14.959,52
R$
16.997,12
R$
134.635,68
R$
118.979,84
R$
8.487,67
R$
15.714,12
R$
18.293,82
R$
488.807,54

VALOR TOTAL 6 MESES
item POSTO
2

Ajudante
Caminhão

LOTAÇÃO
de

Ulog

VALOR TOTAL 6 MESES

3

Ajudante
Caminhão

de

Ulog

R$
2.932.845,24
QTD
VALOR
QTDE TOTA VALOR
ANTE
TOTAL
.
L
UNITARIO
R.
MENSAL
R$
R$
0
3
3
4.370,62
13.111,86
R$
78.671,16

0

1

R$
4.370,62

1

VALOR TOTAL 6 MESES
VALOR TOTAL 6 MESES SOMADOS OS ITENS 2 E 3

item POSTO
4

LOTAÇÃO

Mecanico/Ajudante de
numav
Oficina

QTD
QTDE TOTA VALOR
ANTE
.
L
UNITARIO
R.
R$
0
2
2
4.376,52

VALOR TOTAL 6 MESES

R$
4.370,62
R$
26.223,72
R$
104.894,88
VALOR
TOTAL
MENSAL
R$
8.753,04
R$
52.518,24

A QUANTIDADE DESCRITAS FORAM BASEADAS EM SOLICITAÇÕES DEMANDADAS
PELOS SETORES AONDE A LOCAÇÃO DA MÃO DE OBRA SERAM LABORADAS
RESUMO DO ITEM 1
DESCRIÇÃO

TOTAL

QUANTID. TOTAL DE TRABALHADORES

65

VALOR TOTAL MENSAL

R$

488.807,54

VALOR TOTAL POR 06 MESES

R$

2.932.845,24

RESUMO DO ITEM 2
DESCRIÇÃO

TOTAL

QUANTID. TOTAL DE TRABALHADORES

3

VALOR TOTAL MENSAL

R$

13.111,86

VALOR TOTAL POR 06 MESES

R$

78.671,16

RESUMO DO ITEM 3
DESCRIÇÃO

TOTAL

QUANTID. TOTAL DE TRABALHADORES

1

VALOR TOTAL MENSAL

R$

4.370,62

VALOR TOTAL POR 06 MESES

R$

26.223,72

VALOR TOTAL POR 06 MESES SOMADOS OS ITENS 2 E
R$
3

104.894,88

RESUMO DO ITEM 4
DESCRIÇÃO

TOTAL

QUANTID. TOTAL DE TRABALHADORES

2

VALOR TOTAL MENSAL

R$

8.753,04

VALOR TOTAL POR 06 MESES

R$

52.518,24

ANEXO II DO TR

PLANILHAS
DE
CUSTOS
E
FORMAÇÃO
DE
PREÇOS
APRESENTADAS PELAS EMPRESAS APÓS COTAÇÃO DE MERCADO

OBS: Documentos anexados na parte 2 do processo sob nº SEI 2800908

ANEXO III DO TR

PLANILHA DA MÉDIA E MEDIANA COM BASE NA COTAÇÃO DE
MERCADO APRESENTADA PELAS EMPRESAS
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
PROPOS PROPOS PROPOS PROPOS PROPOS PROPOS
QTDE
TO POR TO POR TO POR TO POR TA POR TO POR
TIPO
DE DE
EMPRE EMPRE EMPRE EMPRE EMPREG EMPRE
SERVIÇO
EMPREG
GADO GADO GADO GADO ADO
GADO
ADOS
(EMPRE (EMPRE (EMPRE (EMPRE (EMPRES (EMPRE
SA 03) SA 06 ) SA 02) SA 01) A 04)
SA 05)
MOTORISTA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
EXECUTIVO
2
7.098,79 7.008,33 6.852,58 6.512,97 6.878,48 7.008,33
(12X36)
MOTORISTA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
LINHA
16
6.899,17 6.810,13 5.827,40 5.928,75 6.692,68 6.810,13
LEVE 44H
MOTORISTA
LINHA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5
PESADA
8.061,35 7.945,85 6.486,06 7.658,80 7.812,06 7.945,85
44H
MOTORISTA
LINHA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PESADA
2
7.554,95 7.454,06 7.218,34 7.565,15 7.317,94 7.454,06
ÔNIBUS
12X36
MOTORISTA
LINHA
PESADA/GU
R$
R$
R$
R$
R$
R$
18
INCHO
7.554,95 7.454,06 6.841,28 7.565,15 7.317,94 7.454,06
DIURNO
12X36
MOTORISTA
LINHA
PESADA/GU
R$
R$
R$
R$
R$
R$
14
INCHO
8.681,61 8.554,99 7.538,84 8.335,79 9.194,80 9.357,74
NOTURNO
12X36
MOTORISTA
LINHA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PESADA
2
7.554,95 7.454,06 6.841,28 7.565,15 7.317,94 7.454,06
DIURNO
12X36
MOTORISTA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
LINHA
2
8.681,61 8.554,99 7.538,84 8.303,03 9.194,80 9.357,74
PESADA

NOTURNO
12X36
ENCARREG
ADO POOL
ENCARREG
ADO
GUINHO
DIURNO
12X36
ENCARREG
ADO
GUINHO
NOTURNO
12X36

1

R$
R$
R$
R$
R$
R$
9.108,80 8.969,60 7.888,76 8.050,31 8.820,69 8.969,60

2

R$
R$
R$
R$
R$
R$
8.654,27 8.528,48 8.482,38 8.038,13 8.376,52 8.528,48

2

R$
R$
R$
R$
R$
R$
10.100,91 9.942,05 9.377,98 8.985,59 10.786,37 10.972,76

AJUDANTE
CAMINHÃO

4

R$
R$
R$
R$
R$
R$
4.670,32 4.595,03 3.944,41 3.985,55 4.543,53 4.595,03

AJUDANTE
MECÂNICO

2

R$
R$
R$
R$
R$
R$
4.670,32 4.595,03 3.944,41 3.985,55 4.543,53 4.595,03

VALOR
VALOR
TOTAL
TOTAL
MENSA
ANUAL
L
(EMPRE
(EMPRE
SA 06)
SA 06)
R$
R$
R$
R$
170.370, 14.016,6 168.199,
14.197,58
96
6
92
R$
R$
R$
R$
1.324.64 108.962, 1.307.54
110.386,72
0,64
08
4,96
R$
R$
R$
R$
483.681, 39.729,2 476.751,
40.306,75
00
5
00

VALOR
QTDE
TOTAL
TIPO
DE DE
MENSAL
SERVIÇO
EMPRE
(EMPRES
GADOS
A 03 )
MOTORISTA
EXECUTIVO 2
(12X36)
MOTORISTA
LINHA LEVE 16
44H
MOTORISTA
LINHA
5
PESADA 44H
MOTORISTA
LINHA
PESADA
2
ÔNIBUS
12X36
MOTORISTA
LINHA
18
PESADA/GUI

R$
15.109,90

VALOR
TOTAL
ANUAL
(EMPRE
SA 03 )

VALOR
VALOR
TOTAL
TOTAL
MENSA
ANUAL
L
(EMPRE
(EMPRE
SA 04)
SA 04)
R$
R$
13.756,9 165.083,
6
52
R$
R$
107.082, 1.284.99
88
4,56
R$
R$
39.060,3 468.723,
0
60

R$
R$
R$
R$
R$
181.318, 14.908,1 178.897, 14.635,8 175.630,
80
2
44
8
56

R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.631.86 134.173, 1.610.07 131.722, 1.580.67
135.989,10
9,20
08
6,96
92
5,04

NCHO
DIURNO
12X36
MOTORISTA
LINHA
PESADA/GUI
14
NCHO
NOTURNO
12X36
MOTORISTA
LINHA
PESADA
2
DIURNO
12X36
MOTORISTA
LINHA
PESADA
2
NOTURNO
12X36
ENCARREGA
1
DO POOL
ENCARREGA
DO GUINHO
2
DIURNO
12X36
ENCARREGA
DO GUINHO
2
NOTURNO
12X36

AJUDANTE
MECÂNICO

R$
15.109,90

R$
R$
R$
R$
R$
181.318, 14.908,1 178.897, 14.635,8 175.630,
80
2
44
8
56

R$
17.363,22

R$
R$
R$
R$
R$
208.358, 17.109,9 205.319, 18.389,6 220.675,
64
8
76
0
20

R$
9.108,80

R$
R$
R$
R$
R$
109.305,
107.635,
105.848,
8.969,60
8.820,69
60
20
28

R$
17.308,54

R$
R$
R$
R$
R$
207.702, 17.056,9 204.683, 16.753,0 201.036,
48
6
52
4
48

R$
20.201,82

R$
R$
R$
R$
R$
242.421, 19.884,1 238.609, 21.572,7 258.872,
84
0
20
4
88

R$
R$
R$
R$
R$
R$
6.199.49 509.487, 6.113.85 515.158, 6.181.89
516.624,87
8,44
81
3,72
09
7,08

VALOR
TOTAL

AJUDANTE
CAMINHÃO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.458.51 119.769, 1.437.23 128.727, 1.544.72
121.542,54
0,48
86
8,32
20
6,40

4

R$
18.681,28

R$
R$
R$
R$
R$
224.175, 18.380,1 220.561, 27.513,9 330.167,
36
2
44
2
04

2

R$
9.340,64

R$
R$
R$
R$
R$
112.087,
110.280,
109.044,
9.190,06
9.087,06
68
72
72

VALOR
VALOR
TOTAL
QTDE DE
TOTAL
TIPO
DE
MENSA
EMPREGA
ANUAL
SERVIÇO
L
DOS
(EMPRE
(EMPRE
SA 02 )
SA 02 )
MOTORISTA
R$
R$
EXECUTIVO 2
13.705,1 164.461,
(12X36)
6
92
MOTORISTA
R$
R$
LINHA LEVE 16
93.238,4 1.118.86
44H
0
0,80
MOTORISTA
R$
R$
LINHA
5
32.430,3 389.163,
PESADA 44H
0
60
MOTORISTA
LINHA
R$
R$
PESADA
2
14.436,6 173.240,
ÔNIBUS
8
16
12X36
MOTORISTA
LINHA
R$
R$
PESADA/GUI
18
123.143, 1.477.71
NCHO
04
6,48
DIURNO
12X36
MOTORISTA
LINHA
R$
R$
PESADA/GUI
14
105.543, 1.266.52
NCHO
76
5,12
NOTURNO
12X36
MOTORISTA
LINHA
R$
R$
PESADA
2
13.682,5 164.190,
DIURNO
6
72
12X36
MOTORISTA
LINHA
R$
R$
PESADA
2
15.077,6 180.932,
NOTURNO
8
16
12X36
R$
ENCARREGA
R$
1
94.665,1
DO POOL
7.888,76
2
ENCARREGA
R$
R$
DO GUINHO
2
16.964,7 203.577,
DIURNO
6
12
12X36

VALOR
VALOR
TOTAL
TOTAL
MENSA
ANUAL
L
(EMPRE
(EMPRE
SA 01)
SA 01)
R$
R$
13.025,9 156.311,
4
28
R$
R$
94.860,0 1.138.32
0
0,00
R$
R$
38.294,0 459.528,
0
00

VALOR
VALOR
TOTAL
TOTAL
MENSA
ANUAL
L
(EMPRE
(EMPRE
SA 05)
SA 05)
R$
R$
14.016,6 168.199,
6
92
R$
R$
108.962, 1.307.54
08
4,96
R$
R$
39.729,2 476.751,
5
00

R$
R$
R$
R$
15.130,3 181.563, 14.908,1 178.897,
0
60
2
44

R$
R$
R$
R$
136.172, 1.634.07 134.173, 1.610.07
70
2,40
08
6,96

R$
R$
R$
R$
116.701, 1.400.41 131.008, 1.572.10
06
2,72
36
0,32

R$
R$
R$
R$
15.130,3 181.563, 14.908,1 178.897,
0
60
2
44

R$
R$
R$
R$
16.606,0 199.272, 18.715,4 224.585,
6
72
8
76
R$
R$
R$
R$
96.603,7
107.635,
8.050,31
8.969,60
2
20
R$
R$
R$
R$
16.076,2 192.915, 17.056,9 204.683,
6
12
6
52

ENCARREGA
DO GUINHO
2
NOTURNO
12X36

R$
R$
R$
R$
R$
R$
18.755,9 225.071, 17.971,1 215.654, 21.945,5 263.346,
6
52
8
16
2
24

VALOR
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
454.867, 5.458.40 488.018, 5.856.21 524.393, 6.292.71
06
4,72
11
7,32
23
8,76

AJUDANTE
CAMINHÃO

AJUDANTE
MECÂNICO

4

R$
R$
R$
R$
R$
R$
15.777,6 189.331, 15.942,2 191.306, 18.380,1 220.561,
4
68
0
40
2
44

2

R$
R$
R$
R$
R$
R$
94.665,8
95.653,2
110.280,
7.888,82
7.971,10
9.190,06
4
0
72

MOTORISTAS/ENCARREGADOS
MÉDIA MENSAL
R$ 501.424,86
MÉDIA ANUAL
R$ 6.017.098,34
MEDIANA MENSAL R$ 512.322,95
MEDIANA ANUAL R$ 6.147.875,40

AJUDANTE CAMINHÃO
MÉDIA MENSAL
R$ 19.112,55
MÉDIA ANUAL
R$ 229.350,56
MEDIANA MENSAL R$ 18.380,12
MEDIANA ANUAL R$ 220.561,44
MÉDIA UNITÁRIA
R$ 4.388,98
MEDIANA UNITÁRIA R$ 4.569,28
AJUDANTE MECÂNICO
MÉDIA MENSAL
R$ 8.777,96
MÉDIA ANUAL
R$ 105.335,48
MEDIANA MENSAL R$ 9.138,56
MEDIANA ANUAL R$ 109.662,72
MÉDIA UNITÁRIA
R$ 4.388,98
MEDIANA UNITARIA R$ 4.569,28

TIPO DE SERVIÇO
MÉDIA
MOTORISTA EXECUTIVO (12X36)
R$ 6.893,25
MOTORISTA LINHA LEVE 44H
R$ 6.494,71
MOTORISTA LINHA PESADA 44H
R$ 7.651,66
MOTORISTA LINHA PESADA ÔNIBUS 12X36 R$ 7.427,42
MOTORISTA
LINHA
PESADA/GUINCHO
R$ 7.364,57
DIURNO 12X36
MOTORISTA
LINHA
PESADA/GUINCHO
R$ 8.610,63
NOTURNO 12X36
MOTORISTA LINHA PESADA DIURNO 12X36 R$ 7.364,57
MOTORISTA LINHA PESADA NOTURNO
R$ 8.605,17
12X36
ENCARREGADO POOL
R$ 8.634,63
ENCARREGADO GUINHO DIURNO 12X36
R$ 8.434,71
ENCARREGADO GUINHO NOTURNO 12X36 R$ 10.027,61

MEDIANA
R$ 6.943,41
R$ 6.751,41
R$ 7.878,96
R$ 7.454,06
R$ 7.454,06
R$ 8.618,30
R$ 7.454,06
R$ 8.618,30
R$ 8.895,15
R$ 8.505,43
R$ 10.021,48

ANEXO IV
PLANILHA CÁLCULOS DO VA E VT
Anexo IV
Planilha cálculos do VA e VT
Cálculo do Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Motoristas 44 horas semanais
Dias Efetivamente Trabalhados
22,00

Vale alimentação¹
R$
31,50

Valor Mensal
R$
693,00

¹ Valor referente à cláusula décima quarta do acordo coletivo de trabalho Sintrater/DF 2017/2017
¹ Cláusula Décima Primeira CCT 2017/2017 (SEAC/SINTRATER/DF)
Posto Tipo
Dias Efetivamente trabalhados por mês¹ Valor Diário Valor Mensal
Motorista linha leve
22
R$ 31,50
R$ 693,00
Motorista linha pesada
22
R$ 31,50
R$ 693,00
Encarregado
pool
de
22
R$ 31,50
R$ 693,00
viaturas
Auxílio Alimentação
Motoristas 12x36 horas
Dias Efetivamente Trabalhados
Vale alimentação¹
Valor Mensal
15,00
R$
31,50
R$
472,50
¹ Valor referente à cláusula décima quarta do acordo coletivo de trabalho SEAC/Sintrater/DF
2017/2017
¹ Cláusula Décima Primeira CCT 2017/2017 (SEAC/SINTRATER/DF)
Posto Tipo

Dias Efetivamente trabalhados por
Valor Diário Valor Mensal
mês¹

Motorista executivo 12X36
Motorista linha pesada 12x36
15
diurno
Motorista linha pesada 12x36
15
noturno
Motorista linha pesada
15
Motorista linha pesada 12x36
15
/ÔNIBUS
Motorista linha pesada/ guinchos
15
12x36 diurno

R$ 31,50

R$ 472,50

R$ 31,50

R$ 472,50

R$ 31,50

R$ 472,50

R$ 31,50

R$ 472,50

R$ 31,50

R$ 472,50

Motorista linha pesada/ guinchos
15
12x36 noturno
Encarregado guinchos/linha pesada
15
12x36 diurno
Encarregado guinchos/linha pesada
15
12x36 noturno

R$ 31,50

R$ 472,50

R$ 31,50

R$ 472,50

R$ 31,50

R$ 472,50

Cálculo do Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Ajudante de mecânica 44 horas semanais
Dias Efetivamente Trabalhados
Vale alimentação¹
Valor Mensal
22,00
R$
29,50
R$
649,00
¹ Valor referente à cláusula décima quarta do acordo coletivo de trabalho SEAC/
SINDISERVIÇOS DF 2017/2017
¹ Cláusula Décima quarta CCT 2017/2017 (SEAC/ SINDISERVIÇOS DF 2017/2017

Posto Tipo
Dias Efetivamente trabalhados por mês¹
Ajudante de mecânica 44 horas
22
semanais

Valor Diário Valor Mensal
R$ 29,50

R$ 649,00

Cálculo do Auxílio Alimentação
Auxílio Alimentação
Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas
Dias Efetivamente Trabalhados
Vale alimentação¹
Valor Mensal
22,00
R$
29,50
R$
649,00
¹ Valor referente à cláusula décima quarta do acordo coletivo de trabalho SEAC/ SINDISERVIÇOS DF
2017/2017
¹ Cláusula Décima quarta CCT 2017/2017 (SEAC/ SINDISERVIÇOS DF 2017/2017

Posto Tipo

Dias Efetivamente trabalhados por
Valor Diário Valor Mensal
mês¹

Ajudante de caminhão para
auxílio aos motoristas 44 horas 22
semanais

R$ 29,50

R$ 649,00

Cálculo do Vale-Transporte³
Vale Transporte
Cidade
Dias
Satélite
Rodoviári
Efetivament ou
Rodoviári Órgão até a
até
Valor
Valor
Posto
e
entorno a
até rodoviári cidade
Mensa
diário
Trabalhado até
a Órgão
a
satélite ou
l
s
rodoviári
entorno
a
Motorista
R$
R$
R$
R$
R$
R$
22,00
linha leve
6,10
3,50
3,50
6,10
19,20 422,40
Motorista
R$
R$
R$
R$
R$
R$
22,00
linha pesada
6,10
3,50
3,50
6,10
19,20 422,40
Encarregado
pool
de
R$
R$
R$
R$
R$
R$
viaturas
22,00
6,10
3,50
3,50
6,10
19,20 422,40
administrativ
as
¹ As licitantes poderão cotar valores inferiores para o Vale Transporte, o que não exime
o cumprimento do disposto na Lei nº 7.418/85.

Vale Transporte

Posto

Cidade
Dias
Satélite
Rodoviári
Efetivament ou
Rodoviári Órgão até a
até
Valor
e
entorno a
até rodoviári cidade
diário
Trabalhado até
a Órgão
a
satélite ou
s
rodoviári
entorno
a
R$
R$
R$
R$
R$
15,00
6,10
3,50
3,50
6,10
19,20

Motorista
executivo
Motorista
linha pesada
15,00
12x36 diurno
o
Motorista
linha pesada
15,00
12x36
noturno
Motorista
15,00
linha pesada
Motorista
linha pesada 15,00
12x36

R$

Valor
Mensa
l

R$
288,00

R$
6,10

R$
3,50

R$
3,50

R$
6,10

R$
3,50

R$
3,50

R$
6,10

R$
R$
19,20 288,00

R$
6,10

R$
3,50

R$
3,50

R$
6,10

R$
6,10

R$
3,50

R$
3,50

R$
6,10

R$
R$
19,20 288,00
R$
R$
288,0
19,20
0

6,1
0

R$
R$
19,20 288,00

/ÔNIBUS
Motorista
linha pesada/
R$
R$
R$
R$
R$
R$
15,00
guinchos
6,10
3,50
3,50
6,10
19,20 288,00
12x36 diurno
Motorista
linha pesada/
R$
R$
R$
R$
R$
R$
guinchos
15,00
6,10
3,50
3,50
6,10
19,20 288,00
12x36
noturno
Encarregado
R$
guinchos/linh
R$
R$
R$
R$
R$
15,00
288,0
a
pesada
6,10
3,50
3,50
6,10
19,20
0
12x36 diurno
Encarregado
guinchos/linh
R$
R$
R$
R$
R$
R$
a
pesada 15,00
6,10
3,50
3,50
6,10
19,20 288,00
12x36
noturno
¹ As licitantes poderão cotar valores inferiores para o Vale Transporte, o que não exime
o cumprimento do disposto na Lei nº 7.418/85.

Valor Considerado
Fonte dos Dados
R$
Origem - consulta site ANTT - Trecho - Águas Lindas
6,10
para Brasília¹
R$
Decreto nº 37.940/2016 - referente a Urbana -2 (U-2)
3,50
¹ o valor considerado de R$ 6,10 refere-se no caso de a empresa contratar
laborador que reside no entorno do Distrito Federal, caso a licitante contrate
laborador residente no Distrito Federal deverá considerar o valor do vale
transporte referente a Metroplitana 2 (M-2) R$ 5,00 conforme Decreto nº
37.940/2016

Justificativa do valor do VT
a) Atualmente muitos trabalhadores que estão executando serviços dentro do Distrito
Federal, moram no Entorno desse modo a cotação de R$ 5,00 para o valor unitário do
vale transporte não atenderia a demanda do entorno que tem passagens que podem
variar até R$ 6,10 (Planaltina de Goiás e Águas Lindas).
b) A grande maioria dos ônibus chegam somente até a rodoviária, deixando assim o
funcionário distante do seu local de trabalho (DETRAN-DF-DVA-I, deste justifica o
valor

Cálculo do Vale-Transporte³
Vale Transporte

Posto

Cidade
Rodoviária
Dias
Satélite ou
Rodoviária Órgão até até cidade Valor Valor
Efetivamente entorno
até Órgão rodoviária satélite ou diário Mensal
Trabalhados até
a
entorno
rodoviária

Ajudante
de
R$
R$
R$
R$
R$
R$
mecânica 22,00
6,10
3,50
3,50
6,10
19,20 422,40
44 horas
semanais
¹ As licitantes poderão cotar valores inferiores para o Vale Transporte, o que não exime
o cumprimento do disposto na Lei nº 7.418/85.

Cálculo do Vale-Transporte³
Vale Transporte

Posto

Cidade
Rodoviária
Dias
Satélite ou
Rodoviária Órgão até até cidade Valor Valor
Efetivamente entorno
até Órgão rodoviária satélite ou diário Mensal
Trabalhados até
a
entorno
rodoviária

Ajudante
de
caminhão
para
R$
R$
R$
R$
R$
R$
auxílio
22,00
6,10
3,50
3,50
6,10
422,40
aos
19,20
motoristas
44 horas
semanais
¹ As licitantes poderão cotar valores inferiores para o Vale Transporte, o que não exime
o cumprimento do disposto na Lei nº 7.418/85.
¹ o valor considerado de R$ 6,10 refere-se no caso de a empresa contratar
laborador que reside no entorno do Distrito Federal, caso a licitante contrate
laborador residente no Distrito Federal deverá considerar o valor do vale
transporte referente a Metroplitana 2 (M-2) R$ 5,00 conforme Decreto nº
37.940/2016

Justificativa do valor do VT
a) Atualmente muitos trabalhadores que estão executando serviços dentro do Distrito
Federal, moram no Entorno desse modo a cotação de R$ 5,00 para o valor unitário do

vale transporte não atenderia a demanda do entorno que tem passagens que podem
variar até R$ 6,10 (Planaltina de Goiás e Águas Lindas).

b) A grande maioria dos ônibus chegam somente até a rodoviária, deixando assim o
funcionário distante do seu local de trabalho (DETRAN-DF-DVA-I, deste justifica o
valor)

ANEXO B
(Planilha de Preço Máximo Admissível)

ITEM TIPO DE SERVIÇOS
R$ mensalmente
Motoristas
devidamente
habilitados
para
transporte de pessoas em serviço, materiais,
documentos, objetos, condução e operação de
guinchos para veículos recolhidos e outros que
R$ 488.807,54
forem adquiridos para atender à demanda do
Departamento de Trânsito do Distrito Federal 1 DETRAN/DF no Distrito Federal e entorno e
Encarregados para supervisionar os serviços.

R$ 6 MESES

R$ 2.932,845, 24

ITEM TIPO DE SERVIÇOS
R$ mensalmente
R$ 6 MESES
2 Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas R$ 13.111,86
R$ 78.671,16
3 Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas R$ 4.370,62
R$ 26.223,72
Item destinado à cota reservada Decreto A soma dos itens 2 e 3
35.592/2014 Art. 8º e Lei 4.611/2011 Art. 23
R$ 17.482,48
R$ 104.894,88
ITEM TIPO DE SERVIÇOS
R$ mensalmente
4 Ajudante de mecânica.
Item destinado a atender da Licitação exclusiva R$ 8.753,04
Lei 4.611/2011 Art. 25 e Decreto 39.592 Art. 7º

R$ 6 MESES
R$ 52.518,24

ANEXO C (do Edital)
(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO)
AO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
A Empresa ___________, inscrita no CNPJ(CGC)/MF sob nº _______instalada na
(endereço completo), telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), apresenta
proposta para:

Item

Descrição

Quantidade

Valor mensal por
posto

Valor mensal

Valor global
(6 meses)

Valor Unitário numérico e por extenso:
Valor Global numérico e por extenso:
a) Validade da Proposta:______________ dias (não inferior a 60 dias).
b) Os Pagamentos deverão ser efetuados no Banco _____ Agência _____ Conta Corrente
nº _________.
Obs.: As empresas que possuem sede, filiais ou representações no Distrito
Federal com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta
corrente, em nome do contratado junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Dessa
forma deverão indicar número da conta corrente a agência do BRB, em
cumprimento ao disposto Decreto nº 32.767 de 17 de fevereiro de 2011.
c) Declaramos que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as
despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas,
inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou
indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta
licitação.
d) Declaramos que os prazos serão os indicados ou os solicitados na forma do Termo de
Referência e Edital.
e) Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica
na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Data da Proposta
Nome, RG/CPF e assinatura do representante da empresa
Identificação do Cargo

ANEXO D (do Edital)
DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.
Publicação DODF 103, de 31/05/06 – Págs. 5 a 7.
Regula a aplicação de sanções administrativas
previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002
(Lei do Pregão), e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos
artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras instituída nos termos da Lei
Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências instituídas pela Lei Distrital n°
3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não
cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87
e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal no 10.520, de
17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica,Fundacional e
das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com
dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às
licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal
estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos
termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II
DAS ESPÉCIES DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações
assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a
Administração do Distrito Federal:
a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que,
convocada 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; a penalidade
será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida;
b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.”
SUBSEÇÃO I
DA ADVERTÊNCIA
Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para
registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema
de Registro de Preços;

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer
na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato.
SUBSEÇÃO II
DA MULTA
Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas
do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será
aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada;
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento
de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo,
oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços
– Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente
normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o
princípio da proporcionalidade.
§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput
deste artigo.
§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses
de rescisão contratual que não ensejam penalidades.
Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na
Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada;
III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração;
IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão contratual;

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da
dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II.
SUBSEÇÃO III
DA SUSPENSÃO
Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro
de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005,
e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a
seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria
de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços,
a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou
eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos
e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia
autenticada, de forma definitiva;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução
do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento.
§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de
preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro
de Preços;
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na
fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato.

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando
de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão
participante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período,
perante todos os órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999,
e alterações posteriores;
II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de
Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato,
implicará na suspensão perante o órgão sancionador.
§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
SUBSEÇÃO IV
DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade
equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.
§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou
vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe
o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”
CAPÍTULO II
DAS DEMAIS PENALIDADES
Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou
que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no
registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de
Compras e Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até
24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto.

Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.
Art. 8º As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho
de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de
atos ilícitos praticados.
CAPÍTULO III
DO DIREITO DE DEFESA
Art. 9º É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
respectiva notificação.
§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.
§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário.
§3º (Revogado pelo DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006, DODF DE 15/08/06).
§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada;
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal.
§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a
autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no
sítio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de

Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades
da Administração Pública do Distrito Federal.
§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções
aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de
simples apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”
CAPÍTULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato
que as aplicou.
CAPÍTULO V
DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS
Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a
licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à
Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto,
ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade específica.”
Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador
de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o
contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços.
Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no
órgão ou na entidade.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO E (Minuta do Contrato)

CONTRATO Nº

/2018

RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE
MOTORISTA, ENCARREGADO, AJUDANTE DE CAMINHÃO E AJUDANTE DE
MECÂNICA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL –
DETRAN/DF.
PROCESSO SEI Nº 055-018145/2017

1.

DAS PARTES

1.1.

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,

Autarquia Distrital criada pela Lei n.º 6.296, de 15 de dezembro de 1975, vinculado à
SSP/DF, situado no SAIN Lote “A”, Bloco “B”, Edifício Sede do DETRAN, 1º andar,
em Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.475.855/0001-79, neste ato
representado por seu Diretor-Geral, o Sr. _________________________________,
portador do CPF nº _______________ e da CI nº _______________________,
doravante

denominado

CONTRATANTE,

________________________________________________.,
___________________,

com

e

a

CNPJ

n.º

sede

na

______________________________________________________________________
__________,

neste

ato

legalmente

representada

pelo

Sr.

_____________________________, portador do CPF nº _____________________ e da
CI nº ______________________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
firmar o presente Contrato com fulcro na Lei n.º 10.520/2002 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, obedecendo às condições do Termo de
Referência e do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2018 constantes nos autos do
Processo SEI nº 055.002.145/2017, bem como os seguintes itens:

2.

DO OBJETO

2.1.

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de apoio

administrativos contínuos com alocação de mão de obra terceirizada para o exercício
das funções do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, conforme

condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência e seus anexos, constantes do Anexo A do Edital do Pregão Eletrônico nº
01/2018, que é parte integrante do presente Ajuste, independentemente de transcrição.
2.2.

Os serviços compreendem:

Item Motoristas devidamente habilitados para transporte de pessoas em serviço,
materiais, documentos, objetos, condução e operação de guinchos para veículos
recolhidos e outros que forem adquiridos para atender à demanda do Departamento
1

de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF no Distrito Federal e entorno e
Encarregados para supervisionar os serviços.

2

Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas. (Cota geral)

3

Ajudante de caminhão para auxílio aos motoristas. (Cota reservada)

4

.Ajudante de mecânica. (Licitação exclusiva)

3.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

3.1.

O prazo de duração do contrato será de 6 (seis) meses consecutivos e

ininterruptos, contados da data da assinatura do instrumento pelo CONTRATANTE,
podendo ser prorrogado por igual período, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses de
duração total da avença, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
3.2.

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que

objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração,
conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666, de 1993.
3.3.

Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou

amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição
para a renovação.
3.4.

Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela

CONTRATADA estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para
redução de preços.
3.5.

Não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver

sido declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em
licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.

4.

DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO

4.1.

Os valores contratados, referentes às parcelas correspondentes a material de

consumo de limpeza, de equipamentos, ferramentas e utensílios disponibilizados
para execução dos serviços, de uniformes e outros, excetuando-se os custos com mão
de obra, poderão ser reajustados anualmente, pela variação acumulada do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, ou outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período
compreendido entre a data da entrega da proposta e a data de aniversário de
apresentação da proposta.
4.1.1. Enquanto não for divulgado o número índice correspondente ao mês do
reajustamento, o reajuste será calculado de acordo com o último nº índice conhecido,
cabendo, quando publicado o número definitivo, a correção dos cálculos e a respectiva
compensação no faturamento.
4.2.

O aumento do valor da mão de obra do contrato de prestação de serviços

contínuos poderá implicar repactuação, a ser regida de acordo com as normas vigentes
no momento da negociação e com as disposições a seguir, naquilo que não for
divergente.
4.3.

Será admitido o reajuste/repactuação dos valores contratados, desde que seja

observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a
proposta se referir.
4.3.1. O interregno mínimo de 01 (um) ano para o primeiro reajuste/repactuação será
contado a partir:
4.3.1.1.

Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento

convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço; ou
4.3.1.2.

Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou

equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos
for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.
4.4.

Nos reajustes/repactuações subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada

a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste/repactuação.
4.5.

O reajuste/repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem

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

custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução
do serviço.
4.6.

O reajuste/repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação,

respeita da a anualidade disposta no item anterior, e que vier a ocorrer durante a
vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos, sendo assegurado ao prestador receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, conforme estabelece o art. 37,
inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil.
4.7.

Os reajustes/repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção
ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos
objeto da repactuação.
4.8.

É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste/repactuação, de benefícios não

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
4.9.

Quando da solicitação do reajuste para fazer jus a variação de custos decorrente

do mercado, este somente será concedido mediante a comprovação pelo contratado do
aumento dos custos, considerando se:
a)

os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

b)

as particularidades do contrato em vigência;

c)

a nova planilha com a variação dos custos apresentada;

d)

indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas

públicas ou outros equivalentes; e
e)

a disponibilidade orçamentária do CONTRATANTE.

4.10. Os reajustes/repactuações serão formalizados por meio de apostilamento, exceto
quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por
aditamento.
4.11. Os reajustes/repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem
solicitados durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da
prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
4.12. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes/repactuações terão suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte:

a)

a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

b)

em data futura, desde que acordada entre as partes, sem repactuações futuras; ou

c)

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, convenção 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.
4.13. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
4.14. A decisão sobre o pedido de reajuste/repactuação deve ser feita no prazo
máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes
de variação dos custos. O prazo ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo CONTRATANTE para a
comprovação da variação dos custos.
4.15. Os reajustes/repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a
qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.16. A empresa CONTRATADA para a execução de remanescente de serviço tem
direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa
anteriormente CONTRATADA, devendo os seus preços serem corrigidos antes do
início da contratação, conforme determina o art. 24 inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993.

5.

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1.

O

valor

global

_________________

estimado

para

o

período

de

contratação

é

R$

(______________________________________________),

recursos esses procedentes do orçamento vigente do CONTRATANTE, correndo a
despesa à conta da Dotação Orçamentária: fonte ________, função _______, Subfunção
_______, Programa _________, Meta _______, SubTítulo ________, Elemento de
Despesa _______________ e Nota de Empenho nº 2018NE______, discriminado na
proposta da CONTRATADA, documento SEI________.
5.2.

Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes

documentos, necessários à liquidação e pagamento:
a)

Nota Fiscal devidamente “atestada” pelo executor do contrato;

b)

Certidão Negativa de Débitos para com o Governo do Distrito Federal conforme

Decreto 32.598 de 15/12/2010;
c)

Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de

Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/90);
d)

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º
8.036/90);
e)

Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.

5.3.

Quando o fornecedor ou contratado estiver em situação irregular perante o

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, a Justiça Trabalhista ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o gestor
do contrato adotará as providências legais, antes de realizar o pagamento.
5.4.

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data

de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação de pagamento.
5.5.

É vedado o pagamento antecipado.

5.6.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de

liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária, quando for o caso.
5.7.

Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte

procedimento:
a)

A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e

b)

Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material,

responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
5.8.

Os pagamentos à CONTRATADA deverá se dar em conformidade com a

exceção prevista pelo inciso III, do Parágrafo Único do Decreto nº 32.767, de 17 de
fevereiro de 2011. Dessa forma a CONTRATADA deverá indicar o número da conta
corrente e da agência em que pretende receber o pagamento.
5.9.

Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha dado

causa, haverá incidência de correção monetária sobre o valor devido por índice adotado

em lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Geral de Preços do Mercado
(IPCA).
5.10. Deverão ser observadas as instruções e detalhamentos sobre o faturamento e
pagamento contidos no Termo de Referência, Anexo A do Edital do Pregão
Eletrônico nº. 01/2018.

6.

Da garantia

6.1.

O CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA, como garantia do contrato, a

prestação de garantia para execução das obrigações assumidas, cabendo à mesma optar
por uma das seguintes modalidades:
a)

Caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b)

Fiança bancária;

c)

Seguro-garantia.

6.2.

A garantia a que se refere a alínea "a" do subitem anterior corresponderá a 5%

(cinco por cento) do valor global do contrato, em conformidade com artigo 56,
parágrafo 2º, Lei nº 8.666/93.
6.3.

No caso de se prestar caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública como

garantia, a empresa adjudicatária deverá fazer o devido depósito tendo como
beneficiário o CONTRATANTE, cuja via do termo da caução ou do depósito do título
deverá ser entregue no ato da assinatura do contrato.
6.4.

No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, a mesma deverá ser

emitida em nome do CONTRATANTE, devendo constar do instrumento, a renúncia
expressa pelo fiador, dos benefícios previstos nos Arts. 821, 827, 835, 837, 838 e 839,
todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; art. 130 do Código de
Processo Civil; arts. 261 e 262 do Código Comercial, cuja via do termo deverá ser
entregue no ato da assinatura do contrato.
6.5.

No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, o mesmo

deve ter como beneficiário direto, único e exclusivamente, o CONTRATANTE, cuja via
do termo deverá ser entregue no ato da assinatura do contrato.
6.6.

Se apresentada garantia contratual nas modalidades de fiança bancária ou

seguro-garantia e, em havendo prorrogação da vigência do contrato, em sucessivo
período, exigir-se-á nova prestação de garantia cobrindo o período estendido nas
mesmas condições apresentadas quando da assinatura do contrato, salvo se houver

solicitação da CONTRATADA para mudança na modalidade da garantia, cuja aceitação
da modalidade é de exclusiva liberalidade do CONTRATANTE.
6.7.

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a

execução do contrato, observado o disposto no art. 56, § 4º, se for o caso, e no art. 73,
ambos da Lei nº 8.666/93, e somente ocorrerá ante a comprovação de que a empresa
cumpriu com as obrigações decorrentes da contratação.
6.8.

A garantia apresentada deve prever, expressamente, que ocorrendo aplicação de

multa, após regular processo administrativo, o valor correspondente poderá ser
descontado da garantia contratual.
6.9.

Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa

aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e ampla defesa, a
CONTRATADA se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

7.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.

São obrigações da CONTRATADA:

7.1.1. Executar o objeto em perfeitas condições, conforme proposta apresentada e
exigências contidas no Edital e anexos;
7.1.2. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que
praticada por seus funcionários durante a execução dos serviços ainda que no recinto do
CONTRATANTE;
7.1.3. Atender prontamente qualquer exigência do representante do CONTRATANTE
inerente ao objeto do contrato;
7.1.4. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
7.1.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, inclusive o
transporte;
7.2.

Nomear e manter preposto durante toda a garantia, com poderes para intermediar

assuntos relativos ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
7.2.1. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, existentes ao tempo da contratação ou por vir, resultantes da execução do
contrato, salvo os fatos previstos pela teoria da imprevisão aludidos na legislação e
doutrina administrativa;

7.2.2. Cumprir demais obrigações contidas no Termo de Referência, Anexo A do
Pregão Eletrônico nº. 01/2018.

8.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1.

São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1. Designar um fiscal a fim de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e
atestar as faturas, conforme previsto no artigo 67 da Lei 8.666/93;
8.1.2. Receber os materiais, fazer a conferência e, quando atenderem ao objeto do
contrato, aprová-los;
8.1.3. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura dentro dos prazos e
condições pactuados;
8.1.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato;
8.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
8.1.6. Cumprir demais obrigações contidas no Termo de Referência, Anexo A do
Pregão Eletrônico nº. 01/2018.

9.

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1.

Toda e qualquer alteração deste Contrato deverá ser formalizada mediante

Termo Aditivo, conforme disposição legal.

10.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
reduzido a termo no respectivo processo, observado o disposto no artigo 78 da Lei
8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo artigo
80 da referida Lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.

DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Ajuste,
serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006, que regulamentou
a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas
alterações pelos Decretos nº 26.993 de 12/7/2006 e 27.069 de 14/08/2006.

11.2. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não
cumprimento das normas previstas neste Contrato, em face do disposto nos arts. 81, 86,
87 e 88 da Lei 8.666/93, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta,
Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas
estabelecidas no referido Decreto Distrital, Anexo V.
11.3. Os atrasos injustificados na execução, bem como a inexecução total ou parcial
do Contrato sujeitarão a CONTRATADA à multa, descontada da garantia oferecida ou
judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93,
facultada ao CONTRATANTE, em todo caso, a rescisão unilateral.

12.

DO GESTOR

12.1. O CONTRATANTE designa como Gestor Titular do Contrato o Servidor _______________________, Matrícula __________, e como Executor Substituto o
Servidor ____________________, Matrícula _______________, ambos lotados na
_______________ que desempenharão as atribuições contidas nos parágrafos 1º e 2º, do
artigo 67, da Lei 8.666/93 e do Decreto 32.598/2010, das Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do DF, assim como o teor da Instrução de Serviço
nº 579 de 02 de setembro 2003 - DETRAN/DF.

13.

DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO

13.1. Para a eficácia do Contrato deverá o mesmo ser registrado pelo setor competente
e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal às expensas do CONTRATANTE.

14.

DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Fica eleito o Foro de Brasília/DF, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato, que lido e estando em conformidade com a vontade
das partes, é assinado para que possa surtir seus devidos efeitos legais.
14.2. “Havendo irregularidades neste instrumento entre em contato com a
Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”. (Decreto Distrital
34.031, de 12 de dezembro de 2012).

Pelo CONTRATANTE
(Diretor Geral)

Pela CONTRATADA
(Representante Legal)

GESTOR TITULAR
(Nome)

GESTOR SUBSTITUTO
(Nome)

