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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10, Lote 10 - Bairro Projeto Orla Polo, Brasília/DF, CEP 70200-003

CONTRATO Nº 025/2020
Processo nº 50500.130196/2020-55
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES E A EMPRESA
ESATE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES-ANTT, en dade integrante da Administração Federal indireta, cons tuída nos
termos da Lei nº. 10.233, de 05 de junho de 2001, com sede no Setor de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, na
cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.898.488/0001-77, neste ato representada pelo seu Superintendente de Gestão
Administra va Subs tuto, o Senhor ANDRÉ LUIS BUSS, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, portador da Carteira de Iden dade nº
1945175, expedida pela SSP/DF e do CPF nº 920.914.741-34, nomeado pela Portaria nº 326, de 10 de junho de 2020, publicada no DOU
nº 111 de 12 de junho de 2020, doravante designada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ESATE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA,
inscrita no CNPJ nº 18.854.220/0001-48, sediada na Rua São Maurício nº 230, Jardim das Flores em Osasco/SP - CEP: 06110-250, neste
ato representada pelo seus sócios o Senhor EDILSON AMORIM DE SÁ, brasileiro, Empresário, portador da Carteira de Iden dade nº
18.764.539-5 expedida pela SSP/SP e CPF nº 125.052.018-54 e pelo Senhor ROGÉRIO ALVES MENDONÇA, brasileiro, Empresário,
portador da Carteira de Iden dade nº 22.882.564-7, expedida pela SSP/SP e CPF nº 130.337.018-25, doravante designada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 50515.051114/2020-48 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução
Norma va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 24/2020,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de vigilância diurna desarmada, a serem executados de
forma con nua, com dedicação exclusiva de mão de obra, em atendimento à demanda da Agência Nacional de Transportes Terrestres Unidade Regional de São Paulo – URSP/ANTT, na cidade de São Paulo/SP, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ﬁcado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 10/12/2020 e encerramento em
10/12/2021, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em especial, para o
cumprimento dos seguintes requisitos:
2.1.1.

Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza con nuada;

2.1.2.
Seja juntado relatório que discorra sobre a execução deste Contrato, com informações de que os serviços
tenham sido prestados regularmente;
2.1.3.
serviço;

Seja juntada jus ﬁca va e mo vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do

2.1.4.
Seja comprovado que o valor deste Contrato permanece economicamente vantajoso para a
CONTRATANTE;

2.2.

2.1.5.

Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;

2.1.6.

Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.

A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual.
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2.3.

A prorrogação deste Contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi vo.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1.
O valor mensal da contratação é de R$ 6.268,57(seis mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos),
perfazendo o valor total de R$ 75.222,84(setenta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme tabela
a seguir:
DESPESAS FIXAS
QTD. DE
VALOR PROPOSTO
EMPREGADOS
POR EMPREGADO
POR POSTO
(B)
( C)

TIPO DE SERVIÇO

(A)
VIGILÂNCIA DESARMADA - 44 (Quarenta e
Quatro) horas diurnas semanais de segunda à
4.828,57
1
sexta-feira, com intervalo para almoço e
descanso de 01h12.
SUBTOTAL MENSAL - DESPESAS FIXAS
SUBTOTAL ANUAL - DESPESAS FIXAS

VALOR
PROPOSTO
POR POSTO
(D) = (B x C)
4.828,57

DESPESAS EVENTUAIS
DESCRIÇÃO
QTD MENSAL
VALOR UNITÁRIO
Horas Extras – Segunda a Sexta (para 01
44
30,00
Vigilante) – Sede da URSP
Horas Extras – Sábado (para 01 Vigilante) –
4
30,00
Sede da URSP
SUBTOTAL MENSAL - DESPESAS EVENTUAIS
SUBTOTAL ANUAL - DESPESAS EVENTUAIS
I - VALOR MENSAL DA PROPOSTA
II - VALOR GLOBAL PARA 12 (DOZE) MESES (I X 12)

QTD. DE
POSTOS

VALOR MENSAL

(E)

(F) = (D x E)

1

4.828,57
4.828,57
57.942,84

VALOR MENSAL
1.320,00
120,00
1.440,00
17.280,00
6.268,57
75.222,84

3.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
da União, para o exercício de 2020, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 39250/393047
Fonte: 0250392500
Programa de Trabalho: 173860
Elemento de Despesa: 339037-03
Nota de Empenho: 2020NE800084
4.2.
No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício ﬁnanceiro.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1.
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se deﬁnidos no Termo de
Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
6.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

6.1
Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que
se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas neste Contrato.
6.2.
A CONTRATADA deve autorizar a Administração CONTRATANTE, no momento da assinatura deste Contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempes vo e regular dessas obrigações, até o
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
6.2.1.
Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da
documentação per nente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores
re dos cautelarmente serão depositados junto à Jus ça do Trabalho, com o obje vo de serem u lizados exclusivamente
no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
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6.3.
A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos
trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela
CONTRATANTE em conta-depósito vinculada especíﬁca, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme
disposto no anexo XII da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 2017, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas
verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.
6.4.
O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao
somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de
autorização do órgão ou en dade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respec vas obrigações:
6.4.1.

13º (décimo terceiro) salário;

6.4.2.

Férias e um terço cons tucional de férias;

6.4.3.

Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e

6.4.4.

Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

6.4.5.
Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN
SEGES/MP n. 5/2017, na forma do Anexo II deste Contrato.
6.5.
O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme deﬁnido em
Termo de Cooperação Técnica ﬁrmado entre o promotor desta licitação e ins tuição ﬁnanceira. Eventual alteração da forma de correção
implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.
6.6.
Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam re dos por meio da conta-depósito, deixarão de
compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.
6.7.
Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os recursos a nentes a
essas despesas serão debitados dos valores depositados.
6.8.
A empresa CONTRATADA poderá solicitar a autorização do órgão ou en dade CONTRATANTE para u lizar os valores da
conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos
empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência deste Contrato.
6.8.1.
Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respec vos prazos de vencimento. Somente após a conﬁrmação da
ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados
na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Ins tuição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
6.8.2.
A autorização de movimentação deverá especiﬁcar que se des na exclusivamente para o pagamento dos
encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
6.8.3.
A empresa deverá apresentar ao órgão ou en dade CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das
obrigações trabalhistas.
6.9.
O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respec va tular no momento do
encerramento deste Contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a
comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários rela vos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN
SEGES/MP n. 5/2017.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)

7.1.
As regras acerca do reajustamento de preços em sen do amplo do valor contratual (repactuação) são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo deste Contrato.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1.
Será exigida a prestação de garan a na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência, anexo
deste Contrato.
9.

CLÁUSULA NONA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

9.1.
O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a
disciplina do recebimento do objeto e a ﬁscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo deste
Contrato.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
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O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1.
por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2.

amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados e precedidos de autorização da autoridade competente,
assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.
12.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra va prevista no art. 77 da Lei nº
8.666, de 1993.
12.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.4.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3.

Indenizações e multas.

12.5.
O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e
para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão deste Contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das penalidades
cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).
12.6.
Quando da rescisão, o ﬁscal administra vo deverá veriﬁcar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou os
documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra a vidade de prestação de serviços, sem que ocorra a
interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).
12.7.

Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:
12.7.1.
a garan a contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de
natureza trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela
Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e
12.7.2.
os valores das Notas ﬁscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situação seja regularizada.

12.8.
Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias,
a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham par cipado da
execução dos serviços objeto deste Contrato.
12.9.

O CONTRATANTE poderá ainda:
12.9.1.
nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garan a prestada a ser
executada, conforme legislação que rege a matéria; e
12.9.2.
nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos
termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA
decorrentes deste Contrato.

12.10.
Este Contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º
9.507, de 2018.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1.
É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.2.
É permi do à CONTRATADA caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Norma va SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
13.2.1.
A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo adi vo, dependerá de comprovação da
regularidade ﬁscal e trabalhista da cessionária, bem como da cer ﬁcação de que a cessionária não se encontra impedida
de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio
de 2020.
13.2.2.
A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria des nado à cedente (CONTRATADA)
pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à CONTRATANTE,
sem prejuízo da u lização de ins tutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

14.1.
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da
IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.
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14.2.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.
14.3.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº
10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oﬁcial da União, no prazo
previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1.
É eleito o Foro da Jus ça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir os li gios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes.
PELA CONTRATANTE:
ANDRÉ LUIS BUSS
Superintendente de Gestão Administra va Subs tuto
PELA CONTRATADA:
EDILSON AMORIM DE SÁ
ROGÉRIO ALVES MENDONÇA

ANEXO I DO CONTRATO
AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO
ESATE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.854.220/0001-48, sediada na Rua São Maurício nº 230, Jardim das Flores
em Osasco/SP - CEP: 06110-250, neste ato representada pelo seus sócios o Senhor EDILSON AMORIM DE SÁ, brasileiro,
Empresário, portador da Carteira de Iden dade nº 18.764.539-5 expedida pela SSP/SP e CPF nº 125.052.018-54 e pelo Senhor ROGÉRIO
ALVES MENDONÇA, brasileiro, Empresário, portador da Carteira de Iden dade nº 22.882.564-7, expedida pela SSP/SP e CPF nº
130.337.018-25, AUTORIZA a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para os ﬁns do disposto na Instrução Norma va SEGES/MP n°
05/2017, e dos disposi vos correspondentes do Edital do Pregão nº. 00/2020:
1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima
mencionado os valores rela vos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no
cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis,
conforme estabelecido na alínea “d” do item 1.2 do Anexo VII-B da IN/SEGES/MP n° 5/2017;
2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e depositados em conta
corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa ESATE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, junto a
ins tuição bancária oﬁcial, conforme estabelecido na alínea “a” do item 1.2 do Anexo VII-B da IN/SEGES/MP n° 5/2017, cuja
movimentação dependerá de autorização prévia da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que também terá permanente
autorização para acessar e conhecer os respec vos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da tular da conta.
3) que a CONTRATANTE u lize o valor da garan a prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores
alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o ﬁm do segundo mês após o encerramento da
vigência contratual, conforme estabelecido na alínea “c” do item 1.2 do Anexo VII-B da IN/SEGES/MP n° 5/2017.
________________________________________
EDILSON AMORIM DE SÁ
https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6859051&infra_sistema=1…
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ROGÉRIO ALVES MENDONÇA

ANEXO II DO CONTRATO
RETENÇÃO MENSAL EM CONTA-DEPÓSITO VINCULADA
RESUMO GERAL
DESCRIÇÃO

PERCENTUAL

VALOR TOTAL

13º (décimo terceiro) salário

8,33%

173,02

Férias e 1/3 Cons tucional

12,10

251,32

Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o
aviso prévio trabalhado

4,00

83,08

SUBTOTAL

24,43%

507,42

13o (décimo terceiro) salário*

7,60%

157,85

TOTAL

32,03%

665,27

Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um terço) cons tucional de férias e

RESUMO POR TIPO DE POSTO DE TRABALHO
Vigilância Diurna - 44 horas semanais
DESCRIÇÃO

PERCENTUAL

13º (décimo terceiro) salário
Férias e 1/3 Cons tucional
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio
indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado
SUBTOTAL
Incidência do Submódulo 2.2 sobre férias, 1/3 (um terço)

8,33%
12,10

VALOR UNITÁRIO
RETIDO
173,03
251,32

4,00

83,08

cons tucional de férias e 13o (décimo terceiro) salário*
TOTAL

Remuneração: 2.077,02
QTD DE
VALOR TOTAL
POSTOS
RETIDO
173,03
251,32
83,08
01

24,43%

507,42

507,42

7,60%

157,85

157,85

32,03%

665,27

665,27

ANEXO III DO CONTRATO
TERMO DE REFERÊNCIA (SEI N°4699820)
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS BUSS, Superintendente Subs tuto(a), em 09/12/2020, às 16:55, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON AMORIM DE SA, Usuário Externo, em 09/12/2020, às 17:02, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ALVES MENDONÇA, Usuário Externo, em 09/12/2020, às 17:08, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 4707626 e o código CRC 99A4FFD6.

Referência: Processo nº 50500.130196/2020-55

SEI nº 4707626
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