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TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO

A presente licitagao tem como objeto Contratacao de empresa especializada para realizagao coleta 
porta a porta de residuos solidos classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro 
Sanitario Licenciado, de acordo com as especificagoes abaixo:

Prego maximo 
total

Unidade Prego
Unitario

Codigo do
produto/
servigo

QuantidadeProduto/ServigoLote

EXECUQAO MENSAL DE COLETA 
PORTA A PORTA E TRANSPORTE 
PARA ATERRO LICENCIADO de

997.097,70MESES 83.091,47121

residuos solidos classe II (grupos A 
e B):
- Residuos Domiciliares;
- Media de 13.700 habitantes
- Media de 4.620 domicilios
- Media de 267 toneladas/mes
- Media de 969,58 Km/mes
- Pesagem para transporte de 
responsabilidade da contratada.

TOTAL R$ 997.097,70 (novecentos e noventa e sete mil e noventa e sete reals e setenta centavos)

1. JUSTIFICATIVA

A contratagao do presente servigo esta sendo realizado tendo em vista as normatizagoes, a quantidade 
de residuos gerados e os cuidados exigidos na coleta, transporte e destinagao final e ainda por ser 
imprescindivel por tratar-se de servigo publico continuo e indispensavel.

Considerando a necessidade da coleta, transporte e tratamento do lixo domiciliar e hoje um processo 
necessario para alcangar resultados satisfatorios no que se refere a qualidade de vida, a coleta deve 
ser feita de segunda a sabados de porta em porta. A coleta de lixo e de extrema importancia para a 
sociedade. Para isso e imprescindivel a contratagao de empresa com condigoes de atender a 
necessidade do municipio para que o lixo domiciliar nao acumule e para que seja dado o destine 
correto.

Sendo necessaria a contratagao de empresa para a realizagao do servigo devido ao fato deste municipio 
nao possuir os equipamentos e os funcionarios necessaries e imprescindiveis para a sua realizagao, 
bem como nao ter area disponivel e autorizada para a manutengao dos residuos solidos.

2. DA QUANTIDADE DE RESIDUOS A SEREM RECEBIDOS

2.1. Residuos de Classe II (Residuos Domiciliares)

Area de Origem de Residuos

Bairro Vila NovaBairro 7 de Setembro
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Bairro Vila CatarinaBairro Entre Rios

Bairro Vila AuroraBairro Jardim Fronteira

Bairro Jardim ArisiBairro Imbauvas

Bairro Novo HorizonteBairro Princesa Isabel

Bairro das ArarasBairro Vila Alta

Loteamento Passo FundoBairro Parque Industrial

Distrito do Sao Pedro FloridoCentro

Distrito do MarcianopolisDistrito do Km 10

Distrito do Boa Vista do CapanemaDistritos Nova Riqueza

Carga Estimada a ser coletada (Aproximadamente 13.700 habitantes)

Media de 650 gramas por habitante/dia - Media diaria de 8,90 toneladas/dia

^ 3. DA FREQUENCIA DA COLETA E TRANSPORTE ATE A DESTINACAO DOS RESIDUOS

3.1. Residues de Classe II (Residues Domiciliares)

Frequencia Estimada de coleta e transporte a 
serem realizadas

Residues Solidos

Segunda, Quarta e SextaBairro 7 de Setembro

Ter?a, Quinta e SabadoBairro Vila Nova

Terga, Quinta e SabadoBairro Entre Rios

Terga, Quinta e SabadoBairro Vila Catarina

Terga e SextaBairro Jardim Fronteira

Terga, Quinta e SabadoBairro Vila Aurora

Terga, Quinta e SabadoBairro Imbauvas
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Terga, Quinta e SabadoBairro Jardim Arisi

Segunda, Quarta e SextaBairro Princesa Isabel

Quarta-FeiraBairro Novo Horizonte

Segunda, Terga, Quinta, Sexta e SabadoCentro

Terga, Quinta e SabadoBairro Vila Alta

Quinta-Feira e SabadoBairro das Araras

Quinta-Feira e SabadoBairro Parque Industrial

Quarta-Feira e SabadoLoteamento Passo Fundo

Segunda e QuintaArredores do Cemiterio

Segunda e QuintaRodovia BR 163

3.2.1. Das coletas dos residues Domiciliares

As coletas deverao obedecer ao cronograma fornecido pelo Departamento de Urbanismo e/ou 
Vigilancia Sanitaria, de forma a manter regularmente a prestagao dos servigos, e estar ciente que o 
mesmo podera sofrer alteragoes no decorrer do contrato.

As coletas nao poderao no sen intervalo entre uma e outra coleta, ultrapassar o periodo de 48 
boras sem a prestagao dos servigos.

a.

b.

c. Aos dias de feriados no decorrer da semana, exceto no Sabado e Domingo, as coletas deverao 
V ser repostas no dia seguinte, sem que haja acumulo de residuos nas residencias e sem prejuizo da

sequencia do seguimento do calendario de coletas.

A coleta regular consiste no recolhimento, manual e/ ou mecanizado, dos residuos solidos 
gerados nos domicilios, estabelecimentos comerciais e congeneres, farmacias, hospitais, clinicas, 
postos de saude, laboratories, e demais que produzam esses residuos, devidamente acondicionados 
em sacos plasticos e/ou recipientes aprovados pela municipalidade, e no seu transporte de veiculos 
apropriados, do ponto de geragao ao local de destinagao final adequado e devidamente licenciado 
(Aterro Sanitario).

A coleta devera ser executada em todas as vias publicas oficiais e abertas a circulagao, ou que 
venham a ser abertas durante a vigencia do Contrato, desde que acessiveis aos veiculos, que devera 
ocorrer em marcha reduzida. Nos casos em que nao haja possibilidade de acesso ao veiculo coletor, a 
coleta devera ser feita manualmente ou por outro metodo aprovado pela CONTRATANTE, devendo 

informada das condigoes de trafego quando da ocorrencia de problemas.

d.

e.

esta

ser
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3.2.2. Do relaterio de percurso de coletas diario

Quilometragem Diaria Estimada 
(Km)

LocalsDia da Semana

31,03Bairro 7 de Setembro, Bairro Princesa Isabel, CentroSegunda feira

45,13Bairro Vila Nova, Bairro Entre Rios, Bairro Vila Catarina, 
Bairro Vila Aurora, Bairro Imbauvas, Bairro Jardim Arisi, 
Centro, Bairro Vila Alta, Bairro Jardim Fronteira

Ter?a feira

24,16Bairro 7 de Setembro, Bairro Princesa Isabel, Bairro Novo 
Horizonte, Loteamento Passo Fundo

Quarta feira

41,52Bairro Vila Nova, Bairro Entre Rios, Bairro Vila Catarina, 
Bairro Vila Aurora, Bairro Imbauvas, Bairro Jardim Arisi, 
Centro, Bairro Vila Alta, Bairro das Araras, Bairro Parque 
Industrial

Quinta feira

36,77Bairro 7 de Setembro, Bairro Princesa Isabel, Centro, 
Bairro Jardim Fronteira

Sexta feira

42,64Bairro Vila Nova, Bairro Entre Rios, Bairro Vila Catarina, 
Bairro Vila Aurora, Bairro Imbauvas, Bairro Jardim Arisi, 
Centro, Bairro Vila .Alta, Bairro das Araras, Bairro Parque 
Industrial, Loteamento Passo Fundo

Sabado

Quilometragem Estimada no 
mes (Km)Quantidade de dias

SabadoSextaQuintaQuartaSegunda Ter§aMes Referencia

968.80455544Julho/2020

958,67544445Agosto/2020

954,29444554Setembro/2020

1.005,93555444Outubro/2020

916,03444445Novembro/ 2020

995,81445554Dezembro/2020

a A estimativa semanal de distancia percorrida no municipio para realizagao da coleta seja de 
221,25 Km (Duzentos e Vinte e Um Quilometros e Duzentos e Cinquenta Metros);

referenciado no segundo semestre de 2020,

b.
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A estimativa anual de distancia percorrida no municipio para realizagao da coleta seja de 
11.634,96 Km (Onze Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Quilometros e Novecentos e Sessenta metros);

3.2.3. Do relatorio de percurso de transportes diario

c.

Quilometragem Estimada do 
Transporte Semanal (Km)

Quilometragem Estimada do 
Transporte Diario (ida/volta) (Km)

Dias da Semana Quantidade de Dias 
Semanal

1.128,00Segunda feira a 
Sabado

6 188

Quilometragem Estimada de 
Transporte no mes (Km)

Quilometragem Estimada do Transporte no Segundo 
Semestre/2020 (Km)

Quilometragem 
Estimada 
Transporte Diario 
(ida/volta) (Km)

do

DezembroOutubro NovembroJulho SetembroAgosto

4.950,005.076 4.700 5.0765.076 4.888 4.888188

A estimativa semanal de distancia percorrida do municipio ate o Aterro Sanitario para 
realizagao do transporte seja de 1.128,00 Km (Hum Mil Cento e Vinte e Oito Quilometros);

A estimativa mensal de distancia percorrida do municipio ate o Aterro Sanitario para realizagao 
do transporte seja de 4.950,00 Km (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Quilometros), valor 
referenciado no segundo semestre de 2020;

A estimativa anual de distancia percorrida do municipio ate o Aterro Sanitario para realizagao 
do transporte seja de 59.400,00 Km (Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos Quilometros);

3.2.4. Da Quilometragem Media Mensal

A distancia de percurso media mensal prevista para realizagao de coleta e transporte ate o Aterro 
Sanitario ficou estimada em aproximadamente 5.919,58 Km (Cinco Mil Novecentos e Dezenove 
Quilometros e Quinhentos e Oitenta Metros).

a.

b.

c.

4. DOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

4.1. Bairro 7 de Setembro

Logradouros e vias

Rua Adao de VargasRua Alfonso Francisco MachadoRua Sete de Setembro

Rua Arni Francisco PedonRua Albino CarminattiRua Angela Lassem

Rua Erena Junges LeindeckerRua Duque de CaxiasRua Arsenio Leindecker
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Rua Manoel Barcelos dos SantosRua Juvelina dos SantosRua Independente

Rua 52 Leo SpanholRua Mario Eurico LocatelliRua Marginal

Rua Sadi VargasRua Romildo Luiz SguareziRua Osvino Bier

Travessa do Cedro

Total aproximado de ruas no bairro = 3.033 metros

4.2. Bairro Vila Nova

Logradouros e vias

Rua Antonio CordeiroRua Afonso ArrecheaAvenida Internacional

Rua 53Rua Demetrio Antonio NodariRua Cerylo Zottis

Rua Wilmuth IserRua Republica Argentina Rua Santos Dumont

Total aproximado de ruas no bairro = 2.480 metros

4.3. Bairro Entre Rios

Logradouros e vias

Rua Arthur Januario AngonesiAvenida Ramalho PivaAvenida Internacional

Rua Dorival Gabriel BandeiraRua Carmem MirandaRua Carlos Gardel

Rua General OsorioRua Gelson PellinRua Francisco Alves

Rua Laurindo Flavio ScopelRua Joao Maria de LaraRua Generoso Jose dos Reis

Rua PixinguinhaRua Orides Parana de OliveiraRua Miguel Dias Vilalba

Rua Bruno WingertRua Ver. Ondino Alves dos AnjosRua Pocedonio G. Bandeira

Rua Ceara

Total aproximado de ruas no bairro = 6.462 metros
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4.4. Bairro Vila Catarina

Logradouros e vias

Rua Fabio MattosRua Arthur Januario Angonesi Rua Carmen Miranda

Rua Lovodino Dail OnderRua Joaquim Maria MachadoRua Gomercindo Palagi

Rua Pedro Fortunato GiustiRua Miguel Julio AuthRua Luiz Pedro Giusti

Rua Presidente Tancredo NevesRua Presidente Costa e SilvaRua Prefeito Percy Schreiner

Rua Ver. Ondino Alves dos AnjosRua Ver. Arlindo Dali OnderRua Valdemar Giusti

Total aproximado de ruas no bairro = 5.490 metros

4.5. Bairro Jardim Fronteira

Logradouros e vias

Rua AngicoRua AlecrimRua Acacia

Rua CanelaRua Belarmino Leolino Pezzini Rua Caju

Rua CedroRua CatuabaRua Castanheira

Rua CidreiraRua ChoraoRua Cerejeira

Rua das OrquideasRua das CameliasRua Cinamomo

Rua FigueiraRua das Palmeiras Rua Extremosa

Rua HibiscoRua GrevilhaRua Flamboyant

Rua JasminRua IpeRua Imbuia

Rua Maria Edith AngoneseRua MarfimRua Magabeira

Rua PinheiroRua PerobaRua Paineira

Rua SibipirunaRua Seringueira

Total aproximado de ruas no bairro = 5.745 metros
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4.6. Bairro Vila Aurora

Logradouros e vias

Rua Arnaldo SorensemRua Angelo Milan!Avenida Ramalho Piva

Rua Egildo PasaRua Carmelino Rodrigues Teles Rua 54

Rus Isvaldina BarcellosRua Inorina de Quadra de LimaRua Francisco Batistella

Rua Luiz Rui LeiriaRua Laurindo Flavio ScopelRua Jose Muller

Rua Primitive Baltazar FloresRua Presidente Tancredo NevesRua Parana

Rua Theresa dos SantosRua Rocha FilhoRua Belem

Rua ComunitariaTravessa Atalfo AlvesTravessa Assis Valente

Travessa Santo Antonio Rua 16

Total aproximado de mas no bairro = 3.965 metros

4.7. Bairro Imbauvas

Logradouros e vias

Rua PiauxRua FlorianopolisRua Maria F. Pastorio

Rua Belo HorizonteRua Antonio Dias OrtegaRua Alagoas

Rua CuritibaRua TeresinaRua Brasilia

Rua JacarezinhoRua Rio Grande do Sul Rua Espirito Santo

Rua MaceioRua LondrinaRua Jandir Lorini

Rua ParaRua Minas GeraisRua Projetada C

Rua Thomas RechRua Projetada DRua Porto Alegre

Total aproximado de ruas no bairro = 8.560 metros
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4.8. Bairro Jardim Arisi

Logradouros e vias

Rua Dona MariquinhaRua Casemiro Milani Rua do Parque

Rua Gov. Parigot de SouzaRua Gov Leonel de Moura BrizolaRua Dona Ziza

Rua Leonilda Santos da SilvaRua Julio AnacletoRua Gunter Max Busse

Rua Romaldo Rubem SchneiderRua Mozir Artur Prunzel

Total aproximado de ruas no bairro = 680 metros

4.9. Bairro Princesa Isabel

Logradouros e vias

Rua Adalberto IserRua Asta Martinhago CorreiaAvenida Jesuino T. de Andrade

Rua Aurora Spanholi SguareziRua Antonio Genesio ScalonRua Afonso Adamante

Rua do RosarioRua Dom Pedro lRua Barao do Rio Branco

Rua Frederico MartinhagoRua Eng. Romero GilRua Elizete Scalon

Rua Herculano SguareziRua Gov. Bento Munhoz da RochaRua Gongalves Dias

Rua Jose CorbariRua Joao ScalonRua Joao Maria Correa

Rua Luiza Carloto de SaRua Luiz OrtegaRua Luiz Alvino Scalon

Rua Maria Candida de Sa ScalonRua Marechal FlorianoRua Marechal Deodoro

Rua Marino MinettoRua Maria ScalonRua Maria Gertrudes Ortega

Rua Pedro Pereira de SaRua Pedro Onor AngoneseRua Pedro Desiderio Pastorio

Rua Prof. Noemi G. SguareziRua Princesa IsabelRua Presidente Vargas

Rua Rui BarbosaRua Republica ArgentinaRua Prof Luci Zotto Ferreira

Rua Waldemiro Petry MachadoRua TiradentesRua Sebastiao Loureiro de Lima

Total aproximado de ruas no bairro = 17.270 metros
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4.10. Bairro Novo Horizonte

Logradouros e vias

Rua DouradosRua CuiabaRua Bahia

Rua GoiasRua FortalezaRua Espanha

Rua Santa Catarina Rua AmazonasRua Havai

Total aproximado de ruas no bairro = 2.745 metros

4.11. Bairro Vila Alta

Logradouros e vias

Rua Tancredo NevesRua Lodovino Dali OnderRua Kakareko

Rua Eloiny S. MilaniRua Irene Bedin

Total aproximado de ruas no bairro = 1.039 metros

4.12. Bairro das Araras

Logradouros e vias

Rua Bem-Te-ViRua Beija-FlorRua das Andorinhas

Rua dos AndradeRua das ArarasRua Colibri

Rua Gralha AzulRua dos SabiasRua dos Canarios

Rua Joao-de-Barro

Total aproximado de ruas no bairro = 1.638 metros
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4.13. Loteamento Passo Fundo

Logradouros e vias

Rua Cristiano WagnerRua Antonio dos Santos FilhoRua Acre

Rua SergipeRua Mario Dinoh MachadoRua Edgar Galvani

Rua Piaui

Total aproximado de ruas no loteamento = 1.127 metros

4.14. Centro

Logradouros e vias

Rua 14 de NovembroAvenida Jesuino T. de AndradeAvenida Brasil

Rua Antonio CordeiroRua Afonso ArrecheaRua 7 de Setembro

Rua Eloina Alves SchreinerRua Eloy Alves dos AnjosRua Duque de Caxias

Rua SeringueiraRua Gov. Bento Munhoz da Rocha Rua Gov. Parigot de Souza

Rua Marechal DeodoroRua Leao NeumannRua Jose de Alencar

Rua Pref. Percy SchreinerRua Pref. Armando FassiniRua Marechal Floriano

#
Rua Rui BarbosaRua Repiiblica ArgentinaRuua Presidente Vargas

Travessa SchreinerTravessa Maysa MatarazzoRua Santos Dumont

Rua Dom Pedro I

Total aproximado de mas no bairro = 10.736 metros

4.15. Bairro Parque Industrial

Logradouros e vias

Rua Sao PauloRua Juarez Gabriel BandeiraRua Orlando Larssen

Total aproximado de ruas no bairro = 508 metros
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5. DA LOCALIZAQAO PARA TRANSPORTE ATE A DESTINAQAO FINAL

Distancia do MunicipioLocal de Destinacao de Licitantes da Regi&o

94 Km (quilometros)Destinacao Final - Aterro da empresa T.O.S. em Anchieta/SC

Fonte: Google Maps

6. DA COMPOSIQAO DE VALORES DE REFERENCIA E INDICADORES

Para a composigao de valores referencias para a formatagao da planilha de custos estimada na 
prestagao dos servigos de coleta e transporte, como base para elaboragao do termo de referencia em 
questao foi norteado nos custos com insumos, mao de obra especializada, equipamentos, 
investimentos estruturais e pessoais, depreciagao, quilometragem de percurso 
coeficientes que se encontraram apreciados na planilha.

entre outros

6.1. Da Formulagao de Custos com Pessoal

Os dados relevados para o baseamento dos custos com mao de obra foram calculados levando-se em 
conta os indicadores constantes na Convengao Coletiva de Trabalho para Motoristas de Transporte 
protocolada em 12 de abril de 2021, sob numero de registro no MTE PR000848/2021.
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Ja para os calculos com os coletores foi utilizada a Convengao Coletiva de Trabalho protocolada em 01 
de fevereiro de 2021, sob numero de registro no MTE PR000326/2021.

Ainda para os calculos gerais e de insalubridade, utilizou-se o piso do Salario Minimo Nacional, e 
ainda todos os encargos socials como INSS, FGTS, indenizatorios, ausencias legais entre outros para a 
previsao de custos.

Para a prestagao dos servigos com o padrao minimo exigido sao estimados a utilizagao de 01 (um) 
motorista e 04 (quatro) coletores.

6.2. Da Formulagao de Custos com Despesas Gerais

A planilha de formagao de custo indica ainda, despesas gerais consideradas necessarias para a 
prestagao dos servigos, estes podendo ser variaveis, sendo dentre eles: custo do imovel. mobiliario, 
treinamentos, assessoria de responsabilidade tecnica e contabil, licengas, honorarios, e outras 
despesas indiretas como agua, luz, internet entre outros.

6.3. Da Formulagao de Custos com EPI's

A planilha de formagao de custo em anexo apresenta tambem os parametros de calculo considerados 
para os itens de custo com equipamentos de protegao individual, obrigatorios ao motorista e coletores, 
com valores unitarios referenciados nas tabelas em anexo emitidos pelo Departamento de Compras 
desta municipalidade, atraves de pesquisas de prego efetivadas com potenciais fornecedores destes 
equipamentos.

6.4. Da Formulagao de Custos Variaveis com a Frota

A planilha indica os coeficientes de consume considerados para os itens de custo variavel: 
combustivel, lubrificantes, pneus e recapagens, licengas e seguros, e ainda servigos de terceiros, para 
calculos com IPVA, utilizou-se o valor de 1% como aliquota definida pela Secretaria da Fazenda, e os 
valores de referencia emitidos pelo responsavel da Frota Municipal de Veiculos, atraves de pesquisas 
de prego efetivadas com prestadores de servigos do municipio e potenciais fornecedores destes 
insumos.

6.5. Da Formulagao de Custos do Caminhao Coletor

A planilha de formagao de custo apresenta tambem os parametros de calculo considerados para 
custos de capital, como: a depreciagao de veiculos, custos mensais de investimento, valor amortizado 
do custo total do equipamento, taxagao com base na Selic de 3% ao ano.

Para tabulagao em evidencia, foram relacionados veiculos do municipio com vida util em equidade ao 
solicitado de maximo de 15 anos, onde ainda foram registradas as avaliagoes dos mesmos atraves da 
tabela PIPE, ainda licenciamentos e seguros obrigatorios. Para comparagao e estimativa de custos com
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o equipamento coletor foram valorados pregos de venda em sites desta finalidade e comparados aos 
veiculos pertencentes ao municipio com a capacidade operacional e idade similares aos mesmos, 
conforme tabelas em anexo emitidas pelo controle de frotas.

Ainda para os calculos do veiculo e do equipamento foi utilizada a Tabela de Depreciagao Gerencial da 
Receita Federal do Brasil, como abaixo:

depreciqAo gerencial

VIDA UTIL (Meses) TAXA ANUALBENS

4%300Imovel

10%Maquinas e Equipamentos 120

20%Veiculos 60

10%Moveis 120

20%60Computadores

6.6. Da Remuneragao e da Tributagao dos Servigos

A planilha de formagao de custo privilegia o lucro maximo sobre o custo total dos servigos prestados 
sem tributagao, isto para compensagao dentro dos padroes operacionais estabelecidos, como pelo 
retorno de todos os investimentos previstos para inicio e durante todo o prazo de contrato 
estabelecido.

Esta contempla tambem como tributes sobre o custo total dos servigos: o percentual de 6,65 % a titulo 
de Imposto sobre a receita bruta. Em caso de a contratada estar em regime diferenciado de tributagao, 
a mesma devera preencher no campo dos tributes e justificar na planilha de formagao de custos.

6.7. BDI

Para composigao dos valores da formula do BDI (Bonificagoes e Despesas Indiretas) que sera aplicada 
sobre o custo direto estimado e trara o resultado no prego do servigo, foram baseados em bibliografias 
que apontam variadas taxas, alem de serem inumeros os fatores que podem influenciar as taxas 
praticadas pelas empresas, podendo ser citados: estrutura da empresa, numero de obras que a 
empresa esteja executando no periodo, complexidade e prazo, bem como o faturamento da empresa. 
Assim, para se compor as taxas, existe uma enorme dependencia de base dos gastos de cada empresa, 

quais sao extremamente variaveis em fungao do seu porte e dos contratos que sao por ela 
administrados.

Assim, constata-se que adotar uma equagao para o calculo e quase que imensuravel para o gestor 
publico, pois este nao conhece, a priori, qual o faturamento e a estrutura de custos da empresa que 
ganhara a licitagao e/ou executara o servigo.

os
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Deste modo, considera-se de bom senso utilizar como base alguns aspectos regionais de contratagoes 
do objeto pertinente a esta solicitagao, bem como apontamentos trazidos no Acordao 2.622/2013 do 
Tribunal de Contas da Uniao.

6.7.1. Da formula para calculo de BDI

Para se determinar o BDI base, estabeleceu-se a formula do TCU-Plenario:

BDI = {[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1

Onde:

■ AC corresponde as taxas da administragao central;

■ SRG corresponde as taxas de seguros, riscos e garantias;

■ L corresponde as taxas de lucro ou remuneragao;

■ DF corresponde as taxas de despesa financeira;

■ T corresponde as taxas de incidencia de tributes.

6.7.1.1. Administracao central

Para a taxa de administragao central, que sao os custos indiretos, relatives as atividades de diregao da 
empresa, diante das variaveis entendidas neste, tais como custos da area administrativa, financeira, 
contabil, compras, recursos humanos e demais custos, fora valorado, haja visto que como supracitado 
que tais valores sao ate nao mensuraveis pelo gestor publico, e que o Acordao do TCU ja citado traz no 
ano de 2013 um valor medio de 3,45%, entende-se portanto ser de bom senso utilizar a taxa de 
Administragao Central de 6,0%.

6.7.1.2. Seguros, Riscos e Garantias

Conforme estabelecido no Acordao 2.622/2013 do TCU e em fungao de que os seguros, riscos e 
garantias nao sao usualmente discriminados nas planilhas orgamentarias dos servigos de coleta de 
Residues Solidos Urbanos (RSU), portanto diante deste adotou-se um indice medio de 1,0%, onde 
referido Acordao apresenta a media alta de 0,82%.

6.7.1.3. Lucro

Visto que o lucro e a remuneragao do empresario pelo desenvolvimento de uma atividade economica, e 
ainda, que esta relacionada com uma recompensa ou bonificagao que a Administragao Publica esta 
previamente disposta a pagar pela execugao da determinada atividade dentro dos padroes de mercado.

No Brasil, o IPEA, organ do ministerio do planejamento, definiu com base em pesquisa especifica, em 
15% (quinze por cento). A Receita Federal tambem presume a lucratividade de empresas prestadoras 
de servigos variando entre 8,0% e 32%.

Diante dessas variaveis e como o valor do contrato preve um valor consideravel pelo porte do 
municipio foi considerada a taxa de lucro de 15%, haja visto a disposigao do orgao ministerial de 
planejamento IPEA.
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6.7.1.4. Despesas Financeiras

Despesas financeiras sao gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de 
financiamento exigida pelo fluxo de caixa do servigo. Sao despesas que ocorrem sempre que os 
desembolsos acumulados forem superiores as receitas acumuladas, sendo correspondentes a perda 
monetaria decorrente da defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da 
medigao dos servigos. De acordo com a jurisprudencia do TCU, a taxa SELIC e a mais adequada para 
a remuneragao deste encargo.

As despesas financeiras sao calculadas pela seguinte formula:

DF =(l+i)A(DU/252)-l

Onde:

■ i corresponde a taxa de juros anual, neste caso adotado a taxa SELIC;

■ DU corresponde media de dias uteis entre data de pagamento prevista no contrato e a data 
final do periodo de adimplemento da parcela.

Para as despesas financeiras, foi adotado a Taxa Selic do mes de agosto, divulgada pelo Banco Central
em 5,75% ao ano. Para os dias uteis (DU), foram considerados 10 dias.

6.7.1.5. Impostos

Os tributes que geralmente incidem sobre o faturamento (receita bruta), de um servigo de coleta de 
residues e que sao inseridos no BDI compreendem o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza 
(ISS), o Programa de Integragao Social (PIS) e a Contribuigao Social para Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS).

De acordo com o que consta na Lei Municipal 1.624/2003 que estabelece o Codigo Tributario, a 
aliquota de ISS flea estabelecida em 3%, caso o licitante tenha uma aliquota maior devido ao seu 
regime, deve cotar e comprovar conforme a sua legislagao.

A legislagao tributaria estabelece que essas contribuigoes tern como base de calculo a receita bruta ou 
o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa juridica, 
independentemente de sua denominagao ou classificagao contabil (arts. 2° e 3° da Lei 9.718/1998 e 
art. 1° da Lei 10.833/2003).

Como o valor do contrato e baixo, as aliquotas adotadas foram de 0,65% a titulo de PIS e de 3,00% 
de COFINS, considerando que a empresa esteja no regime de incidencia cumulativa. Caso o licitante 
tenha uma aliquota maior devido ao seu regime, deve cotar e comprovar conforme a sua legislagao.

Verifica-se por flm em planilha que o resultado de calculo do BDI no processo flcara em 26,18%, 
conforme o somatorio dos itens que o compbe, aplicados junto as formulas.

7. DOS OBRIGAQOES DOS SERVIQOS DE COLETA E TRANSPORTE ATE A DESTINAQAO FINAL
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A coleta e o transporte ate o destine final dos residues gerados que constituem este objeto sao 
de exclusiva responsabilidade da contratada.

Ao realizar o transporte dos residues, alem de estar de posse da documentagao exigida pelas 
vigentes, devera identificar o veiculo transportador, ficando a mesma obrigada a disponibilizar 

motorista qualificado.

A contratada oferecera a contratante romaneio (MTR - Manifesto de Transporte de Residues) de 
retirada dos residues, especificando a classe, tipologia e respectiva quantidade coletada, aplicando-se 
este procedimento para todas as coletas efetuadas.

d) A contratada transportara os residues atraves de frota propria (resguardando o direito de 
contratagao de terceiros), conforme Autorizagoes e Licengas Ambientais de Operagao, expedidas pelos 
seus orgaos fiscalizadores que Ihe competem, conforme o caso.

A contratada se obriga a prestar os servigos dentro das exigencias dos orgaos ambientais 
federais, estaduais e municipais, com mao-de-obra especializada e qualificada, equipamentos, 
utensilios, brucks, veiculos, entre outros, para a competente execugao dos servigos.

A contratada se obriga a cumprir todas as normas, procedimentos, disposigoes e demais 
resolugoes atinentes, bem como se obriga a cumprir a todas as determinagoes que vierem a existir 
relacionadas ao objeto do presente instrument©, responsabilizando-se pelos danos, que objetivamente 
ou subjetivamente, dolosa ou culposamente, venha causar a contratante, ou a terceiros.

A contratada suportara integralmente as despesas de alimentagao, hospedagem, deslocamento 
e transporte dos seus empregados, prepostos e contratados para a execugao dos servigos, bem como 
os respectivos riscos.

A contratada fara com que seus empregados e/ou prepostos trabalhem devidamente 
uniformizados e protegidos por EPFs (Equipamentos de Protegao Individual) necessaries ao trabalho e 
ao risco existente, obedecendo as normas de seguranga e medicina do trabalho, conforme legislagao 

9 em vigor, eximindo, toda e qualquer responsabilidade que possa recair sobre o contratante.

A contratada e a unica responsavel administrativa e financeiramente, por eventuais danos 
causados ao meio ambiente e a qualquer pessoa em razao de contaminagao, acidentes ou qualquer 
outro fato decorrente da execugao da prestagao dos servigos, desde o momento da coleta e durante o 
transporte ate a destinagao final dos residues solidos.

A contratada assume inteira responsabilidade por todos os impostos que recaem ou venham a 
recair sobre os equipamentos utilizados bem como aqueles decorrentes da atividade e dos servigos 
prestados.

a)

b)
normas

c)

e)

*)

g)

h)

i)

j)

Cada veiculo compactador devera ser acompanhado de uma equipe de 01 (um) motorista e de, 
minimo, 04 (quatro) coletores, devendo cada caminhao dispor de pas e vassouras.

Os coletores deverao apanhar e transportar os recipientes com preocupagao, esvazia-los 
completamente, com cuidados necessarios para nao danifica-los e evitar a queda de lixo nas vias 
publicas, e repor ao local de origem.

k)
no

1)
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Todos os residues coletados deverao ser transportados pela CONTRATADA ate o Aterro 
Sanitario da empresa contratada por este municipio, este localizado no municipio de Anchieta/SC, 
devidamente licenciado para tal fim.

Diariamente sao gerados no municipio em termos de media aproximadamente 8.905 Kg (Oito 
Mil Novecentos e Cinco quilos) de residues domiciliares e comerciais (8,9 ton/dia), considerando que 
nos meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro esta media e superior a esse valor devido a 
temporada de verao onde a cidade recebe turistas, enquanto nos demais meses essa media diaria e 
inferior ao valor de referencia;

A CONTRATADA devera, se necessario, mediante determinagao expressa da CONTRATANTE, 
remanejar os percursos de coleta, realizar a pesagem dos residues, devendo permitir o levantamento 
de informagoes sobre os setores para que mantenha os servigos sempre adequados.

E atribuigao da CONTRATADA executar o percurso fornecido, dando ciencia previa dos locals, 
dias e horarios em que o servigo sera executado, a todos os municipes, da forma que melhor Ihe 
convir.

m)

n)

o)

P)

E obrigagao da CONTRATADA dar ciencia previa dos locals, dias e horarios em que o servigo 
sera executado ao CONTRATANTE.
q)

8. DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS

O niimero, a capacidade e outras caracteristicas dos veiculos e equipamentos, ficam a criterio 
da proponente, desde que atendam no minimo as especificagoes apresentadas no quadro abaixo e 
respeite as seguintes condigoes:

a)

QuantidadeDescrigao

Caminhao com carroceria coletora e compactadora de residues solidos 
com capacidade volumetrica de 15 m3 (quinze metros cubicos), 
fabricagao nao superior a 3 (tres) anos e dispositive para basculamento 
de container estacionario de ago.

2 Unidades 

(Sendo 1 reserva)

As cagambas compactadoras para a coleta de lixo domiciliar deverao ter carregamento 
traseiro, serem adequadas ao chassis, fechadas para evitar despejo de residues nas vias publicas, 
providas de sistema de esvaziamento e descarga automatica, sem necessidade de mao-de-obra para o 
seu esvaziamento e serem dotadas de suporte para pa e vassouras;

b)

Os caminhoes coletores serao disponibilizados de forma que 01 (uma) unidade faga o servigo dec)
coleta, e 01 (uma) unidade fique de reserva para eventual prestagao de servigo.

A CONTRATADA devera fornecer todo e qualquer equipamento necessario para o bom 
desempenho do servigo, atendendo aos melhores padroes de limpeza.
d)
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A CONTRATANTE podera, a qualquer momento, exigir a troca do equipamento que nao atenda 
as exigencias dos servigos.

Os veiculos deverao trazer, alem de placas regulamentares, as indicagoes necessarias ao 
reconhecimento da CONTRATADA e telefone para reclamagoes, na forma estabelecida pela 
CONTRATANTE.

Os veiculos e equipamentos deverao ser mantidos em perfeitas condigoes de operagao,g)
incluindo:

perfeito funcionamento do velocimetro, hodometro, tacografo e equipamento de sinalizagao 
(giroflex ou similar);

perfeito estado de conservagao da pintura; 

limpeza geral.

I.

II.

III.

9. DO PESSOAL

Competira a CONTRATADA a admissao de mao-de-obra necessaria ao desempenho dos 
servigos contratados, correndo por sua conta, tambem, os encargos necessaries e demais exigencias 
das leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como 
indenizagao de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONTRATADA pelos danos 
causados por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimonio publico ou a outrem.

Os funcionarios admitidos deverao possuir capacidade fisica e qualificagao que os capacite a 
executar os servigos inerentes ao objeto da presente licitagao.

So deverao ser admitidos candidates que se apresentarem com boas referencias e tiverem seus 
documentos em ordem. So poderao ser mantidos em servigo os empregados cuidadosos, atenciosos e 
educados com o publico.

A CONTRATANTE tera direito de solicitar a substituigao de pessoal, a qual devera se realizar 
dentro de 48 (quarenta e oito) boras, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom 
andamento do servigo. Se a dispensa der origem a agao na Justiga, a CONTRATANTE nao tera, em 
nenhum caso, qualquer responsabilidade.

Durante a execugao dos servigos e absolutamente vedado, por parte do pessoal da 
CONTRATADA, a execugao de outras tarefas que nao sejam objeto destas especificagoes.

Durante a execugao dos servigos sera terminantemente proibido aos empregados da 
CONTRATADA ingerirem ou estarem sob o efeito de bebidas alcoolicas ou substancias toxicas, e de 
pedirem gratificagoes ou donatives de qualquer especie.

a)

b)

c)

• d)

e)

*)

A guarnigao ou qualquer funcionario da area operacional, devera apresentar-se uniformizada e 
asseada, com camisas ou camisetas fechadas, calgas, calgados e demais equipamentos de seguranga e 
protegao individual, como luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores, bone, entre 
outros, especificos para cada tipo de servigo.

g)
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h) A CONTRATADA devera manter um profissional devidamente habilitado pelo Conselho 
Fiscalizador competente ao seu registro, para supervisionar e fiscalizar a execugao dos servigos 
contratados.

10. DA QUALIFICAgAO TECNICA

A proponente vencedora devera apresentar no documento de habilitagao, os seguintes documentos:

Atestado de Capacidade Tecnica emitido por Pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou 
privado, em nome da proponente, comprovando ter desempenhado de forma satisfatoria a prestagao 
de servigos pertinente ao objeto licitado, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Tecnico do 
profissional indicado como responsavel tecnico da proponente;

Licenga Ambiental Estadual em nome da proponente para servigos pertinente ao lote objeto

a)

b)
licitado;

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo-CAU, ou ainda de outro Conselho Fiscalizador, conforme o caso, da PESSOA JURIDICA 
(EMPRESA PROPONENTE);

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo-CAU, ou ainda de outro Conselho Fiscalizador, conforme o caso, da PESSOAFISICA 
(RESPONSAVEL TECNICO);

Comprovagao do vinculo empregaticio entre o responsavel tecnico elencado no subitem "d" e a 
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, podendo 
tambem ser comprovado atraves de contrato de trabalho. Para dirigente ou socio de empresa, tal 
comprovagao podera ser feita atraves da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou 
contrato social;

Declaragao de plena disponibilidade de veiculos a serem utilizados na execugao dos servigos 
objeto licitado (ANEXO);

Declaragao de que a proponente dispora de pessoal treinado de acordo com a legislagao 
vigente, para execugao dos servigos objeto licitado (ANEXO);

Declaragao de que a proponente dispora de Programa de Controle Medico de Saude 
Ocupacional -PCMSO e Programa de Prevengao de Acidentes de Trabalho -PPRA (ANEXO);

c)

d)

e)

f)

g)

h)

11. DA PLANILHA DE GUSTOS

Devera ser elaborado 01 (uma) planilha de custo, conforme model© Anexo deste Edital ou ainda podera 
ser utilizado modelo que a proponente ja possua.

Importante: Caso a empresa nao apresente as planilhas de custos junto a proposta de pregos, a 
mesma sera DESCLASSIFICADA.
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A proponente devera justificar na planilha quando excluir itens relacionados e a mesma julgar 
desnecessario.
Da mesma forma a proponente podera incluir itens nao propostos pelo municipio, desde que nao 
majore o limite de valor global proposto pelo contratante, a proponente devera justificar a inclusao, 
desde que aprovada pelo municipio.



0000i3

Hm\o\p\o dc Sm-to Antonio do SiAdo&sfo
Es+^tflo Po yacma

1*-11-51

pregAo presencial N° XXXX/2020

ANEXO XXX

A Comissao de Licita^ao do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

declaraqAo de estrutura veicular

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, 
sob a modalidade Pregao Presencial N° XXXX/2020 e sob as penas da Lei e sangoes 
administrativas cabiveis, que disponibilizara veiculos para serem utilizados na execugao dos 
servigos ora licitados, incluindo veiculo reserva, com capacidade volumetrica de 15m3 e 
adequados ao perfeito cumprimento do objeto.

LOCAL e DATA

NOME LEGIVEL e ASSINATURA
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pregAo presencial N° XXXX/2020

ANEXO XXX

A Comissao de Licitagao do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

declaraqAo de pessoal capacitado

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, 
sob a modalidade Pregao Presencial N° XXXX/2020 e sob as penas da Lei e sangoes 
administrativas cabiveis, que dispomos de pessoal treinado e capacitado de acordo com a 
legislagao vigente para a execugao dos servigos ora licitados.

LOCAL e DATA

NOME LEGIVEL e ASSINATURA
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pregAo presencial N° XXXX/2020

ANEXO XXX

A Comissao de Licitagao do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

declaraqAo de pcmso e ppra

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, 
sob a modalidade Pregao Presencial N° XXXX/2020 e sob as penas da Lei e sangoes 
administrativas cabiveis, que dispomos de Programa de Controle Medico de Satide 
Ocupacional-PCMSO e Programa de Prevengao de Acidentes de Trabalho-PPRA, adequados 
ao perfeito cumprimento do objeto.

LOCAL e DATA

NOME LEGIVEL e ASSINATURA
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ANEXO I

PLAMLHA DE COMPOSIQAO DE GUSTOS

PREGAO PRESENCIAL

A presente licitacao tem como objeto Contratagdo de empresa especializada para realizagdo coleta 
porta a porta de residues solidos classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitaria.

DESCRIQAO DO PERIODO PARA PRESTAQAO DOS SERVigOS
DiasDados para Base de Cdlculo

365Quantidade de dias no ano
52Quantidade de domingos no ano

313Quantidade de dias uteis no ano
26,08Quantidade de dias uteis no mes

ENCARGOS SOCIAIS □Bdsicos

8%2- FGTS20%1- INSS

[s^eguro acidente do trabalho

1,50%4- SESI ou SESC2,50%ario Educacao
0,20%6- INCRA1%

1%8- SENAI ou SENAC0,60%7- SEBRAE
34,80%Total

Indenizatorios

8,33%1-13° Salario
2,78%2- Ferias
0,42%3 - Aviso previo indenizado
0,03%4- Incidencia do FGTS sobre o aviso previo indenizado

5- Multa do FGTS e contnbuicao social sobre o aviso previo indenizado 4,35%

1,94%6- Aviso previo trabalhado
0,68%7- Incidencia dos encargos sobre o aviso previo trabalhado

5%8- Multa do FGTS e contribuigao social sobre o aviso previo trabalhado

23,53%Total
Ausencia Legais

1,66%2- Ausencias Legais8,33%1- Ferias

15- Licenga Patemidade

4- Afast. Matemidade 0,34%encia acidente de trabalho 0,03%

0,42%

10,78%Total

69,11%Total Geral de encargos

MAO DE OBRA PARA PRESTAQAO DOS SERVigOS

Dados para Base de Cdlculo Valor

R$ 1.786,40Salario base Motorista CBO 7825-10

R$ 1.395,00Salario base Coletor CBO 5142-05

R$ 1.100,00Salario Minimo Nacional

CUSTO COM MOTORISTA MENSAL

Quantidade ► 1

Salario Mensal (R$)= 
Salario Calc. Insalubridade (R$)=

R$ 1.786,40 Boras semanais= 44

R$ 1.100,00 Boras mensais= 220

Quantidade Valor Unitario Valor Total

R$ 16,24 R$ 
12,18 R$

Boras Extras 100%=

R$Boras Extras 50%=
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R$ 440,00Adicional de Insalubridade (40%)= 40%

R$ 2.226,40Total sem encargos=

R$ 1.538,67Total de encargos=69,11%Encargos socials (%) =
R$ 3.765,07Total com encargos=

R$Assistencia Medica Familiar (R$)= 
Auxilio Alimenta^ao (R$)= 
Fundo Assistencial (R$)= 
Seguro de Vida 2% (R$)= 

Vale Transporte (R$)= 
Custo Mensal do Motorista=

R$ 450,00R$ 18,75
R$
R$R$ 35,7335,73
R$
R$ 4.250,79R$ 4.250,79 Total do Efetivo Mes =

CUSTO COM COLETOR MENSAL

Quantidade ► 4

[ R$ 1.395,00Salario Mensal (R$)= 
Salario Calc. Insalubridade (R$)=

Horas semanais= 44

R$ 1.100,00 220Horas mensais=

Valor TotalValor UnitarioQuantidade

12,68 R$ 
9,51 R$

R$Horas Extras 100%= 
Horas Extras 50%= 

^Jldicional de Insalubridade (%)=
R$

R$ 440,0040%

R$ 1.835,00Total sem encargos=

R$ 1.268,17Total de encargos=Encargos socials (%) = 69,11%

R$ 3.103,17Total com encargos=

Assistencia Medica Familiar (R$)= 
Auxilio Alimentagao (R$)= 

Fundo Formap. Profissional (R$)= 
Seguro de Vida 2% (R$)= 

Vale Transporte (R$)= 
Custo Mensal do Motorista=

R$
R$ R$ 450,0018,75

R$
R$ R$27,90 27,90
R$ R$
R$ 3.581,07 R$ 14.324,27Total do Efetivo Mes =

Total de Mdo de Obra Mensal Valor Percentual

R$ 4.250,79 23%Motorista CBO 7825-10

R$ 14.324,27 77%Coletor CBO 5142-05

R$ 18.575,07Total Geral Mao de Obra 100%

|T-^ DESPESAS INDIRETAS (Valores estimados mensais)

R$ 1.500,00 R$guel 2- Mobiliario 100,00

R$ 100,00 R$3- Limpeza e conservagao 4- Equip, de escritorio 50,00

R$ 300,00 R$5- Material de expediente 6- Materials administrativos 100,00

R$ 250,00R$7- Equip, de seguranga 50,00 8- Atendende escritorio

R$ 300,00 R$9- Treinamentos 10- Fen-amentas manuseio 50,00

R$ 300,00 R$11 - Mobilizacao e desmobilizacao 12- Internet 150,00

R$ 200,00 R$ 1.500,0013- Consultoria contabil 14- Honorarios (Pro-Labore)

R$ 250,00 R$ 100,0015- Energia Eletrica 16- Agua e esgoto

R$ 250,0017- Telefone 18- Licengas R$ 100,00

R$ 550,0019- Responsavel Tecnico 20 - Outras Desp. Indiretas

R$ 6.200,00Total Despesas Indiretas

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPFs)

Coletor CBO 5142-05 Quantidade ► 4

V. UnitarioDescriqao Consume anual Custo no mes

R$ R$1- Bone 25,68 2 4,28

R$2- Calga de brim R$59,21 4 19,74
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R$ 23,41R$ 470,233- Calgado de serguranca
R$ 19,74R$ 459,214- Camisa manga longa
R$ 11,99R$ 435,975- Camiseta manga curta
R$ 20,52R$ 641,046- Capa de chuva
R$ 23,69R$ 1223,69luva anti corte
R$ 123,36Custo men sal por coletor =

R$ 493,45Custo mensal do efetivo =
Quantidade ► 1Motorista CBO 7825 10

Custo no mesConsumo anualV. UnitdrioDescrigdo
R$ 4,28R$ 225,681- Bone
R$R$ 19,7459,21 42- Cal^a de brim
R$R$ 17,56370,233- Calgado de serguranga

R$R$ 19,7459,21 44- Camisa manga longa
R$R$ 11,99435,975- Camiseta manga curta
R$ 73,30Custo mensal por motorista =
R$Custo mensal do efetivo = 73,30

R$ 566,75Total Uniformes e Equipamentos de Seguran9a

MATERIAIS PARA MANUTENCAO MENSAL DA FROTA

5.919,58Media de distancia percorrida no mes ►Numero de Veiculos ► 1

Custo Km 
RodadoPre?o Unitario Custo MensalCoeficienteMaterial

R$R$ R$ 10.631,574,49 1,800,41- Combustivel Diesel S-10

R$R$ R$ 487,778,24 0,080,0102- Fluidos Hidraulico
R$R$ R$ 246,24 0,043,1977,193- Higienizagao

R$R$ 355.000,00 R$ 10.650,00 1,804- Licenc.+IPVA+Seg.Obrig.+RCO 3%

R$R$ R$ 382,6416,16 0,065- Lubrificantes 0,004

R$R$ 1.964,66 R$ 697,80 0,120,0000606- Pneus
R$R$ R$ 510,26 0,09574,660,000157- Recapagem pneus

R$Custo por Quilometro rodado = 3,99

R$ 23.606,28Total Manuten^ao Mensal da Frota

EQUIPAMENTOS CAMINHAO E COMPACTADOR

Quantidade de Veiculos ► 1

Valor

Custo unitario medio do caminhao (R$) = R$ 291.066,33 
Vida util (meses) =

Valor residual (%) =

Fator de manutengao (% do valor do equipamento) =

Custo total de manutengao (R$) = R$ 1.455,33 
Custo da depreciagao mensal (R$) = R$ 3.880,88 

Valor amortizado do custo total dos servigos dividido pelo periodo de 60 meses (R$)= R$ 4.851,11

Custo mensal do valor investido (R$) = R$ 816,71

Custo do capital (taxa selic 5.25% a.a) =

Custo mensal do capital (R$) = R$ 5.667,82

60

20%

30%

0,53%

Custo mensal (R$) = R$ 11.004,04

Quantidade de Compactadores ► 1

Valor

Custo unitario medio do equipamento (R$) = 
Vida util (meses) =

R$ 89.500,00

120
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10%Valor residual (%) =

Fator de manutengao (% do valor do equipamento) =

Custo total de manutengao (R$) =

Gusto da depreciagao mensal (R$) =

Valor amortizado do custo total dos servigos dividido pelo periodo de 120 meses (R$)=

Custo mensal do valor investido (R$) =
Custo do capital (taxa selic 5.25% a.a) =

Custo mensal do capital (R$) = | R$

60%

R$ 447,50

R$ 671,25

R$ 745,83

R$ 261,34

0,53%

1.007,17 |

R$ 2.125,92Custo mensal (R$) =
R$ 13.129,96Total do Custo Mensal da Frota

FORMAQAO DO PREQO BASE MENSAL
PercentualValor MensalDescrigao do Modulo

22,4%R$ 18.575,07Total Geral Mao de Obra
7,5%R$ 6.200,00Total Despesas Indiretas

R$ 0,7%566,75Total Uniformes e Equipamentos de Seguranga
28,4%R$ 23.606,28Total Manutengao Mensal da Frota

R$ 13.129,96 15,8%[Tojal

fr®
do Custo Mensal da Frota

R$ 74,7%62.078,05dos Custos
25,3%R$ 21.013,4233,85Resultado BDI

R$ 83.091,47 100,0%Total Geral
Percentuais sobre o total %

0,65%2- PIS0%1- 1RRJ
3,00%4- ISS3,00%3- COFINS
6,65%Soma dos tributes0%5- CSLL
1,00%SRG-Seguros/Riscos/Garantias5,00%AC - Administragao Central
0,08%DF - Despesas Financeiras15,00%L - Lucro

10DU - Dias uteis5,25%i - Taxa SELIC

Resultado do calculo de BDI 33,69%

R$ 83.091,47VALOR FINAL MENSAL

R$ 997.097,70VALOR ANUAL

Nota 1: O ualor dos tributes e obtido aplicando percentual sobre o faturamenlo.___________________________________________________
Nota 2: (*) O percentual efetivo maxi mo devido ao ISS serd de 5%, transferindo-se a diferenga, de forma proportional, aos tributes federais da 
mesmafaixa de receita brute anual. (Os dados dos tributes atima deuerdo ser preenchidos de acordo com o enquadramento da empresa lititante).

Nota 3: Caso a proponente esteja enquadrado em regime de impostas que gere dedugdes o mesmo deverd serapHcado a planilha. Na formulagdo 
de sua proposta, a empresa deverd observar o regime de tributagdo ao qual estd submetida, inclusive no tocante d intidentia das allquotas de ISS, 
PIS e COFINS sobre seu faturamenlo, conforme as Leis n.” 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acorddo TCJ Plendrio n.° 2.647/2009).

Note 4: O vale lembrar que o PIS e Cofins sdo tributes ndo cumulativos dentro do regime de lucro presumido.
Nota 5 : Contem urn resumo dos custos e despews do servigo. Apds a inclusdo do Beneflcio (Lucro do Prestador de Senrigo) e dos encargos sobre a 
Receita Brute, (coma por exemplo, o ISS, PIS e COFINS), obtdm-se o Prego de Venda por unidade de servigo.

Nota 6: O hnposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuigao Social sobre o Lucro liquido - CSLL, que ndo podem ser repassados a 
Administragao, ndo serao incluidos na proposta de pregos apresentada.
Note 7: Vdculo deve ter mo maxima 5 anos e durante o contrato ndo pode utrapassar essa idade.
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CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2023

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000326/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE:
NUMERO DA SOLICITAgAO:
NUMERO DO PROCESSO:
DATA DO PROTOCOLO:

02/02/2021
MR004907/2021
13068.100653/2021-98
01/02/2021

Confira a autenticidade no endere^o http://www3.mte.gov.br/sistemas/medlador/.

TERMOS ADITIVO(S) VIINCULADO(S) 
Process© n°: e Registro n°:
Process© n°: e Registro n°:

FEDERACAO DOS EMPR EMPRESAS ASSEIO CONSERV EST PARANA, CNPJ n. 68.801.745/0001-93, 
neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, LiMPEZA PUBLICA, 
LIMPEZA URBANA, AMBIENTAL E DE AREAS VERDES DE CURITIBA, CNPJ n. 75.954.354/0001-74, 
neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSER, CNPJ n. 01.844.548/0001-80, 
neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, SERVICOS 
TERCEIRIZADOS E TEMPORARIOS EM GERAL DE CASCAVEL E REG.-SIEMACO CASCAVEL, CNPJ n. 
78.680.683/0001-62, neste ato representado(a) por seu ;

SIND. DOS EMPREGADOS EM EMPR. DE ASSEIO E CONS., AREAS VERDES, MEIO AMBIENTE, AREA 
URBANA EM GERAL, ZELADORIA, SERV. TERCEIRIZADOS E VIAS RODOFERROV, CNPJ n. 
77.806.198/0001-20, neste ato representado(a) por seu ;

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA, 
LIMPEZA PUBLICA E EM GERAL, AMBIENTAL, AREAS VERDES, ZELADORIA E SERVICO, CNPJ n. 
04.160.954/0001-12, neste ato representado(a) por seu ;

0 SIND DOS EMPR EM EMP DE ASSEIO E CONS, LIMP URBANA, LIMP PUBLICA E EM GERAL, 
AMBIENTAL, AREAS VERDES, ZELADORIA E SERV TERC DE MARINGA E REGIAO , CNPJ n. 
80.890.924/0001-40, neste ato representado(a) por seu ;

SIND. DOS EMPREG. EM EMP.DE ASSEIO E CONSERV. DE LONDR., CNPJ n. 80.919.624/0001-46 
neste ato representado(a) por seu ;

E

SINDICATO DAS EMPR DE ASSEIO E CONSERV NO ESTADO DO PR, CNPJ n. 77.998.938/0001-77, 
neste ato representado(a) por seu ;

celebram a presente CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condipoes de trabalho 
previstas nas clausulas seguintes:

clAusula primeira - vig£ncia e data-base

As partes fixam a vigencia da presente Convengao Coletiva de Trabalho no pen'odo de 01° de fevereiro de 
2021 a 31 de Janeiro de 2023 e a data-base da categoria em 01° de fevereiro.

clAusula segunda - abrang£ncia
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A presente Convengao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Profissional dos Empregados 
Empresas de Asseio e Conservagao do piano da CNTC, com abrangencia territorial em PR.em

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL

CLAUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS

01- Excetuados os empregados que trabalhem na administragao das empresas, representadas pelo sindicato 
patronal, fica assegurado como salario de ingresso a todos integrantes da categoria profissional, inclusive aos 
lavadores, auxiliares de servigos gerais e segregadores, o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

02 - COPEIROS, CANTINEIROS, MERENDEIROS, AUXILIARES DE COZINHA E CAMAREIROS

Aos empregados que trabalhem exclusivamente em servigos de copa, cantina, merendas, auxiliar de cozinha e 
^ camareira, fica assegurado um salario de ingresso no valor de R$ 1.342,23 (um mil trezentos e quarenta e dois reais 

e vinte e tres centavos) mensais.

02.01 - CUMULAQAO DE FUNQAO

Quando a servente tamb6m for atribulda fungoes de copeira, fica assegurado o valor mensal de R$ 1.390,00, que 
podera ser composto pela soma do piso salarial de R$ 1.300,00 e uma gratificagao de fungao no valor de R$ 90,00, 
por mes, enquanto perdurar referida situagao.

Quando ci copeira tambem for atribulda fungoes de servente, fica assegurado o valor mensal de R$ 1.390,00, que 
podera ser composto pela soma do piso salarial de R$ 1.342,23 e uma gratificagao de fungao, no valor de R$ 47,77, 
por mes, enquanto perdurar referida situagao.

Quando a servente estiver lotada em hospitals, fica assegurado o valor mensal de R$ 1.300,00 e uma gratificagao 
de fungao, no valor de R$ 42,25, por m§s, enquanto perdurar referida situagao.

03 -ENCARREGADOS

Aos encarregados, assim entendidos os empregados que t£m sob sua orientagao ou responsabilidade tres ou mais 
empregados, fica assegurado um salario de ingresso, conforme o numero de empregados a eles subordinados, 
assim:

a) de 03 a 10 empregados - salario de ingresso equivalente a R$ 1.542,22 (um mil quinhentos e quarenta e dois 
reais e vinte e dois centavos) mensais;

b) de 11 a 20 empregados - salario de ingresso equivalente a R$ 1.603,30(um mil seiscentos e tr§s reais e trinta e 
centavos) mensais;
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c) acima de 20 empregados - salario de ingresso equivalente a R$ 1.692,22 (um mil seiscentos e noventa e dois 
reals e vinte e dois centavos) mensais;

04 - SUPERVISORES e ENCARREGADOS ADMINISTRATIVOS

Aos supervisores, assim entendidos os empregados que t§m sob sua orientagao e responsabilidade dois ou mais 
setores de trabalho, e aos encarregados administrativos fica assegurado um salario de ingresso equivalente a R$ 
2.142,23 (dois mil cento e quarenta e dois reals e vinte e tres centavos) mensais;

05 - JARDINEIROS

Aos jardineiros, assim entendidos os empregados que trabalham na implantagao, manutengao ou conservagao de 
jardins, fica assegurado um salario de ingresso equivalente a R$ 1.428,88 (um mil quatrocentos e vinte e oito reais e 
oitenta e oito centavos) mensais;

06 - ASCENSORISTAS E TELEFONISTAS

Aos empregados que trabalhem na condugao ou controle de elevadores, e aos que trabalhem por profissao e com 
especificidade transmitindo e recebendo telefonemas, fica assegurado um salario de ingresso equivalente a R$ 
1.415,56 (um mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) mensais;

07 - VARREDORES, RQQADORES MANUAIS, CAPINADORES, COLETORES, COLETORES DE RESfDUOS 
VEGETAIS E RECICLADORES EM ATERROS SANITARIOS.

Aos varredores, rogadores manuals, capinadores, coletores, coletores de residues vegetais e recicladores em 
aterros sanitarios, que prestam servigos em municipios com at6 200.000 (duzentos mil) habitantes, fica assegurado 
o salario de ingresso no valor de R$ 1.395,00 (um mil trezentos e noventa e cinco reais) mensais. Nos municipios 

^ com mais de 200.000 habitantes, os salaries de ingresso, para os trabalhadores da limpeza publica urbana, serao 
estabelecidos mediante acordos coletivos de trabalho, aos quais estarao sujeitas as empresas que, por qualquer 
motive, assumirem a prestagao destes servigos junto ao Municipio.

08 - PORTEIROS

Aos porteiros, assim entendidos os empregados que trabalhem em portarias, fica assegurado um salario de 
ingresso equivalente a R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) mensais.

Aos porteiros que prestem servigos exclusivamente aos sabados, domingos e feriados, na jornada de 12 horas, no 
regime SDF, fica assegurado um sal&rio de ingresso equivalente a R$ 1.218,20 (um mil duzentos e dezoito reais e 
vinte centavos), decorrente da seguinte composigao: o valor fixo de R$ 703,22, mais os valores de R$ 404,64 de 
horas extras mais R$ R$ 37,86 de intervale intrajornada (relative a 9,5 horas mensais), acordado que tais valores 
sao correspondentes a metade da hora normal do piso da categoria para a jornada de 220 horas e mais R$ 67,07 a 
titulo de reflexes de horas extras no DSR, e R$ 5,39 de reflexes do DSR na intrajornada, totalizando de R$ R$ 
1.218,20 (um mil duzentos e dezoito reais e vinte centavos). A empresa devera conceder recibo de pagamento de 
salario com a discriminagao dos titulos e valores pagos, como aqui especificados, como tamb6m assim discriminar 
no contrato de trabalho e CTPS.
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09 - GARAGISTAS, RECEPCIONISTAS, ASSISTENTES, AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, 
MONITORES OU OPERADORES DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE CAIXAS, GUARDlOES, VIGIAS, 
BOMBEIROS HIDRAULICOS E AUXILIAR MULTIFUNCIONAL EM PLANTAS INDUSTRIAIS E CONDOMlNIOS

Aos garagistas, assim entendidos os empregados que trabalhem como recepcionistas de veiculos em garagens ou 
estacionamentos, aos recepcionistas, assim entendidos os empregados que trabalhem nas recepgoes de empresas 
e dos tomadores de servigos, atendendo clientes e empregados, aos monitores ou operadores de equipamentos, 
inclusive caixas, guardioes, vigias, bombeiros hidrSulicos, auxiliares multifuncionais em plantas industrials e 
condommios, fica assegurado um salario de ingresso equivalente a R$ 1.516,66 (um mil quinhentos e dezesseis 
reais e sessenta e seis centavos) mensais.

09.01 - BOMBEIRO CIVIL

Aos bombeiros civis fica assegurado um salario de ingresso de R$ 2.084,45 (dois mil, oitenta e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos) mensais, para o cumprimento da jornada de 12 x 36 boras, aplicando-se o disposto no 
paragrafo 2° da cl. 27a a face do salario fixado.

10 - OPERADORES DE MAQUINA COSTAL / ROQADEIRA / EMPILHADEIRA / TRATORISTAS E BARQUEIRO 
COLETOR AQUATICO

Aos operadores de m^quina costal, rogadeira e tratorista fica assegurado um salario de ingresso equivalente a R$ 
1.692,22 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) mensais;

11 - CONTlNUOS E APRENDIZES

Aos empregados que trabalhem como continuos (Office-boy) e aos menores aprendizes (jornada de 08 horas), 
como em lei definidos, fica assegurado um salario de ingresso equivalente a R$ 1.192,22 (um mil cento e noventa e 
dois reais e vinte e dois centavos) mensais.

12 - DESINSETIZADOR, CONTROLADOR DE VETORES, TRATADOR DE ANIMAIS

Aos empregados que trabalhem exclusivamente como desinsetizadores, controladores de vetores e tratadores de 
animais fica assegurado um salario de ingresso equivalente a R$ 1.602,22 (um mil seiscentos e dois reais e vinte e 
dois centavos) mensais;

13 - CARREGADORES E CARREGADORES AGRlCOLAS

Aos empregados que trabalhem exclusivamente como carregadores fica assegurado um salario de ingresso 
equivalente a R$ 1.327,79 (um mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos) mensais.

14 - CONTROLADORES DE ACESSO E TRAFEGO

Aos empregados que trabalhem exclusivamente como controladores de acesso ou de tr£fego fica assegurado um 
salario de ingresso equivalente a R$ 1.542,24 (um mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) 
mensais.
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15 - COZINHEIRO

Aos empregados que trabalhem exclusivamente como cozinheiros fica assegurado um saterio de ingresso 
equivalente a R$ 1.393,32 (um mil trezentos e noventa e tres reais e trinta e dois centavos) mensais.

16 - PROFISSIONAIS

Aos profissionais, assim entendidos os empregados que possuam formagao e qualificagao profissional para efeito 
de salario de ingresso, quando nao estabelecido pelo presente instrumento, ser£ observado o valor fixado como 
salario profissional, nao podendo, entretanto, ser inferior ao piso estabelecido na clausula 03.01 desta convengao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os valores ora estabelecidos como salaries de ingresso serao reajustados de acordo 
com os Indices que vierem a ser fixados pela polltica salarial do Governo ou pelos Indices fixados pelas partes 
futura data-base, considerada a quitagao de Indices ate 31.01.2021.

na

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pisos salariais, fixados e referidos no presente instrumento, bem assim gratificagoes, 
acumulo de fungoes, adicionais e afins, referem-se sempre a contraprestagao minima aquele que cumprir a Jornada 
integral legalmente definida, ficando assegurado o pagamento mensal.

PARAGRAFO TERCEIRO - Aos serventes que cumprirem carga semanal inferior & carga de 44 boras semanais: 
fica assegurado o piso salarial de R$ 1.300,00 proporcionalmente & carga hor£ria cumprida

PARAGRAFO QUARTO - Assegura-se o valor equivalente ao piso salarial de 20 boras semanais Aquele que labore 
no mlnimo 02h30min por dia ou 12h30min semanais.

PARAGRAFO QUINTO - Fica assegurado o pagamento do adicional de insalubridade em grau m^ximo (40%) ao 
coletor, inclusive de residues vegetais, bem assim aqueles que trabalhem em limpeza de “fundo de vale e edrregos”, 
ao controlador de vetores e aos desinsetizadores e, em grau medio (20%) ao varredor, calculando-se sempre 
referido adicional sobre o valor do saleirio-mi'nimo nacional, que servir£ de base para o caiculo de toda e qualquer 
insalubridade. O pagamento do adicional de insalubridade, na forma aqui estipulada, ser2 devido a todos os 
coletores e varredores da limpeza publica, independente da populagao do Municlpio atendido e da 
natureza/composigao dos materiais coletados e varridos.

PARAGRAFO SEXTO - Aos tratadores de animais, trabalhadores em contato direto com reslduos/lixos em £reas de 
“disposigao final" e aos lavadores de velculos e equipamentos utilizados em areas de “disposigao final”, fica 
assegurado o pagamento do adicional de insalubridade, calculado sobre o valor do salario mlnimo nacional, em grau 
medio de 20%, ressalvada a apresentagao de laudo pericial oficial, que poder3 estabelecer outros Indices ou 
mesmo a inexistencia de insalubridade, situagoes nas quais prevalecer^ o laudo.

PARAGRAFO SliTIMO - Assegura-se a percepgao do adicional de periculosidade e insalubridade, na proporgao do 
tempo de exposigao em cirea de risco, aquele que legalmente faga jus & parcela, se a condigao for estipulada 
mediante acordo coletivo de trabalho.

PARAGRAFO OITAVO - Quando eliminada ou neutralizada a causa geradora da insalubridade, pelo fomecimento 
de equipamentos adequados e quando comprovada por laudo tecnico, a empresa ficar£ desonerada do pagamento
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do respective adicional, inclusive daqueles aqui especificados.

reajustes/correqOes salariais

CLAUSULA QUARTA - CORREQAO SALARIAL

A face da data-base da categoria profissional e no exerdcio do direito constitucional da livre negociagao (art. 7° 
incisos V, VI e XXVI, da C.F.), fica estipulado o fndice de reajustamento global de 3,92% (tr§s virgula noventa e 
doiis por cento), ja considerados os reajustes fixados na clausula anterior e nas demais verbas e beneffeios 
econdmicos previstos no presente instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - J£ aos empregados que trabalhem na administragao das empresas representadas pelo 
sindicato patronal, tambem fica assegurado o reajuste de 3,92% (tres virgula noventa e dois por cento) para a 
parcela salarial de ate tres salarios-mmimos federal, facultada a negociagao direta entre as partes no que exceder, e 
sera proporcional aos meses trabalhados dqueles admitidos ap6s 01.02.20.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ja aos empregados lotados em postos de servigos junto aos contratantes - desde que 
nao tenham piso previsto no presente instrumento e nao se incluam no item 16 da cldusula 3a, assim como as 
serventes com carga inferior a 44 boras, fica assegurado o reajuste de 3,92%, na forma e condigoes descritas no 
‘caput”, ate o limite equivalente a dois pisos salariais estabelecidos na clausula 3a, item 01, indice este a ser 
aplicado sobre o salario pago em 01.02.20.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica autorizada a dedugao de todos e quaisquer reajustes concedidos no pen’odo de 
01.02.20 a 31.01.21, exceto aqueles vedados na IN n°. 01/TST.

CLAUSULA QUINTA - NEGOCIAQAO

Fica estipulado que, na ocorrencia de alteragao da conjuntura economica, bem como no caso de elevagao dos 
indices mensuradores de eventual inflagao, a partir de 01.02.2020, acumulando patamar superior a 10%, as partes 
retornarao as negociagoes, procedendo a avaliagao da quadra econOmica e das medidas possfveis de serem 
adotadas, objetivando, se for o caso, a celebragao de eventual termo aditivo.

PAGAMENTO DE SALARIO - FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA SEXTA - COMPROVANTES E PAGAMENTO DOS SALARIOS

As empresas fornecerao comprovantes de pagamento de salarios, discriminando as importcincias pagas, os 
descontos e o valor correspondente ao FGTS. No caso de descumprimento da obrigagao de pagar os salcirios no 
prazo legal, fica estabelecida a multa, a ser paga pelo empregador ao empregado prejudicado, em valor equivalente 
a 2% (dois por cento) do valor devido, por dia de atraso, ate o limite nteximo de 100% do valor devido.

PARAGRAFO UNICO - Terao a mesma efic^cia os comprovantes emitidos eletronicamente, inclusive por terminais 
banc^rios, quando permitida a identificagao de todas as rubricas e valores.

DESCONTOS SALARIAIS

CLAUSULA S£TIMA - DESCONTOS DE CONVENIOS

As empresas descontarao de seus empregados, mediante apresentagao, pelo sindicato, de relagao de nomes e 
valores, as importancias correspondentes a comtenios, desde que autorizados individualmente pelos mesmos,
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encaminhando-se cdpia destas autorizapoes ^ empresa, e observando o limite de 40% da remuneragao do 
empregado, repassando estas importancias ao sindicato, at6 o dia 10 de cada mes;

PARAGRAFO PRIMEIRO - As relagoes deverao ser encaminhadas &s empresas ate o dia 25 (vinte e cinco) de 
cada mes;

PARAGRAFO SEGUNDO - Desde que expressamente autorizado pelo empregado, ficam legitimados os 
descontos salariais de seguro de vida, assist§ncia medica ampliada, vale farmacia e associagao funcional, entre 
outros.

PARAGRAFO TERCEIRO - Albm da obrigagao de realizar o desconto, fica estipulada a multa de 10% (dez por 
cento) sobre os valores devidos, a ser paga pela empresa que descumprir o contido no caput desta clausula, 
quando deixar de efetuar os descontos devidos; e de mais 50% aquela que deixar de recolher as importancias 
descontadas ao Sindicato Obreiro no prazo estabelecido, sem prejuizo da responsabilidade civil e penal.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALARIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITERIOS PARA CALCULO

clAusula oitava - salArio do substituto

Ao empregado admitido para a fungao de outro dispensado, sem justa causa, sera garantido salario igual ao do 
empregado de menor salario na fungao, sem considerar as vantagens pessoais.

gratificaqOes, adicionais, auxilios e outros
13° SALARIO

clAusula nona - pagamento do 13.0 salArio e f£rias

Fica facultado a empresa o pagamento do 13° salcirio em parcela unica, hipbtese em que deverci faze-lo, no caso do 
13° relative ao ano de 2021 ate o dia 13.12.21, e no caso do 13° relative ao ano de 2022, atb o dia 13.12.22, sob 
pena de multa de R$ 427,00, em favor do empregado prejudicado, para cada ano que nao for pago na forma legal 
ou na forma desta clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Assegura-se o adiantamento da gratificagao natalina, com o gozo das ferias, na forma 
da legislagao em vigor, quando requerido na forma e tempo legais. Ainda, faculta-se que a empresa pague o 13° 
salario em ate 11 parcelas, a ultima sempre paga na data estabelecida no “caput”, se assim ajustar por acordo 
coletivo, deste excetuados os empregados com salaries superiores a R$ 5.000,00, que poderao ajustar diretamente 
com a empresa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Mediante Acordo Coletivo de Trabalho, as empresas poderao conceder ferias 
individuals aquele que nao tenha perfodo aquisitivo complete. Com a concordancia do empregado, poderS a 
empresa notifica-lo do gozo das ferias em prazo inferior a 30 dias.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

clAusula d£cima - horas extras

As duas primeiras horas extras dicirias serao pagas com o adicional de 50% (cinquenta por cento) e as demais com 
o adicional de 100% (cem por cento).
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OUTROS ADICIONAIS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE RISCO E AUXlLIO CRECHE

A partir de 01.02.2020, a empresa pagara, em rubrica propria, a verba adicional de risco, no valor mensal de R$ 
60,00, para os porteiros que cumpram a carga horaria legalmente estabelecida, e de R$ 30,00 para os porteiros que 
trabalhem no regime SDF. As funqoes descritas nos itens 09 e 14, da clausula 03, o adicional sera de R$ 30,00, 
mesmo valor a ser pago aos trabalhadores fixes em servigos de limpeza de vidros e fachadas em alturas acima de 3 
(tres) metros. Ainda, aos empregados que prestem servigos junto a presidios, delegacias e estabelecimentos 
correcionais sera pago o referido adicional no valor de R$ 60,00 mensais. O adicional aqui tratado nao se cumula 
com outros adicionais por perigo ou insalubridade.

Ainda, a partir de 01.02.2021, aos fins dos paragrafos 1° e 2° do art. 389 da CLT, faculta-se £ empresa a adogao do 
“auxilio creche”, especificamente para filhos com ate 06 meses de idade, no valor de R$ 141,13, contado a partir da 
data do efetivo retorno ao trabalho pela mae beneficteria, parcela sem natureza salarial.

PARAGRAFO IINICO - Aquele que nao cumprir a carga hoteria legalmente estabelecida, receber 
proporcionalmente o adicional de risco.

AUXlLIO ALIMENTAQAO

CLAUSULA DliCIMA SEGUNDA - EQUIPE DE LIMPEZA DE VIDROS E EQUIPE VOLANTE

Aos integrantes das equipes de limpeza de vidros e equipes volantes, as empresas pagarao, a titulo de ajuda de 
custo, o valor equivalente a 1,5% (urn e meio por cento) do piso salarial conforme cteusula 03, item 01, por dia, 
quando a prestagao de servigos se der fora da sede do Municipio, e 0,5% (meio por cento), quando a prestagao de 
servigos se der na sede laboral, ou, em ambas as hipbteses, poderao fornecer gratuitamente os chamados 
“tiquetes-alimentagao” em valor igual ou superior.

PARAGRAFO PRIMEIIRO: A presente parcela nao tern natureza salarial, eis que destinada a ressarcir gastos a 
execugao do contrato de trabalho;

PARAGRAFO SEGUNIDO: Excluem-se da presente clausula os integrantes das equipes de limpeza de vidros que 
estiverem lotada em cliente fixo, com local adequado para refeigoes e repouso no intervalo intrajornada.

CLAUSULA DI=CIMA TERCEIRA - VALE - alimentaqAo

As empresas concederao a todos os seus empregados - exceto aos lotados em postos de servigos que concedam 
alimentagao no local e aos empregados que nao cumpram carga semanal superior a 20 horas - conforme regras 
especificas adiante indicadas, o vale-alimentagao (mercado) no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) 
mensais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O vale alimentagao (mercado) sera regulado pelo PAT e determinate o desconto de 
20% (vinte por cento) do valor indicado, e podera ser concedido, em dinheiro ou tiquete ou cartao, na periodicidade 
de 30 dias. Em caso de falta ao servigo, fica autorizada a empresa a descontar o valor de R$15,00 por dia de falta 
ao servigo.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O beneficio aqui estipulado nao tern natureza salarial e nao se Integra ao saterio do 
beneficiario para qualquer fim da relagao de emprego.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos postos de servigos, onde haja carga hor£ria de no mfnimo 04 (quatro) boras, mas 
que cubram no mfnimo cinco dias uteis da semana, fica obrigatdrio o fornecimento do vale alimentagao (mercado) 
ao trabalhador, na forma do “caput” da presente clausula, mesmo no caso da empregadora se valer de 
trabalhadores com carga horaria inferior a 04(quatro) boras. E, nos postos de trabalho com jornadas inferiores a 04 
boras, mas que nao cubram todos os dias da semana, a empresa conceded o beneficio no valor de R$ 15,00 por 
dia EFETIVAMENTE trabalhado, autorizado o desconto de 20% de tal valor. No regime SDF, o beneficio sera pago 
por dia efetivamente trabalhado no valor de R$ 15,00.

PARAGRAFO QUARTO - O empregador devera fornecer o beneficio aqui estipulado desde a data da admissao, 
em atd 10 dias dela contados, e nos meses subsequentes ate o 15° dia, salvo acordo coletivo que fixe datas 
diversas.

PARAGRAFO QUINTO - Aos empregados em postos de servigos que concedam alimentagao no local, a empresa 
^ fornecera o vale alimentagao (mercado) no valor mensal de R$ 247,00, autorizado o desconto de 20% do referido 

valor. Em caso de falta, fica autorizada a empresa a descontar o valor de R$ 8,23 por dia do quanto aqui 
especificado.

PARAGRAFO SEXTO - Aos empregados lotados na administragao da empresa, fica possibilitada, por negociagao 
direta com o empregador, a substituigao do beneficio aqui estipulado por tiquete refeigao, por dia efetivamente 
trabalhado, tambem regulado pelo PAT e autorizado o desconto salarial de 20%.

PARAGRAFO S^TIMO - O empregado que cometer qualquer falta injustificada ou o empregado que cometer mais 
de uma falta justificada ao servigo, no mes, sofrete um desconto de R$ 32,61 do valor do vale alimentagao, no mes 
seguinte ao da(s) falta(s), independente do desconto do valor diario. Ja ao empregado regido pelo pategrafo 5°, o 
desconto sera de R$ 17,93, independentemente do valor dterio.

PARAGRAFO OITAVO - Ao empregado que nao cometer qualquer falta ao servigo, justificadas ou nao, o 
empregador devete fornecer o vale alimentagao no valor de R$ 450,00, quando do gozo das ferias correspondentes 
ao periodo aquisitivo iniciado a partir de 01.02.19; ao empregado que cometer de 1 a 3 faltas ao servigo, justificadas 
ou nao, o empregador devera fornecer o vale alimentagao no valor de R$ R$ 405,00; ao empregado que cometer de 
4 a 5 faltas ao servigo, justificadas ou nao, o empregador devera fornecer o vale alimentagao no valor de R$ 360,00; 
aos empregados com 6 ou mais faltas ao servigo, nao farao jus 3 concessao do vale alimentagao durante a fruigao 
das ferias. O beneficio concedido nas terias nao tera natureza salarial a qualquer fim. ao empregado regido pelo 
paragrafo 5°, desde que atendido o requisite de falta ao servigo, fara jus ao vale alimentagao durante as terias, 
respectivamente, nos valores de R$ 247,00, R$ 222,00 e R$ 197,00, nas mesmas condigoes.

PARAGRAFO NONO - No caso de descumprimento, estipula-se a multa mensal equivalente a R$ 174,52 (cento e 
setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) por empregado e a seu favor, limitada a penalidade ao 
equivalente a 01 (um) piso salarial.

AUXILIO TRANSPORTE

CLAUSULA D£CIMA QUARTA - VALE TRANSPORTE

As empresas se obrigam a conceder aos seus empregados, o vale transporte, na forma da Lei, ou seja, assegurado 
tal beneficio a partir da data admissional, facultado ao empregador a sua entrega no prazo de 10 dias dela contado.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Considerando a realidade da atividade empresarial, prestagao de servigos a terceiros, 
postos de trabalho pulverizados em diversos tomadores e em variados munidpios, fica facultada a antecipagao 

do vale transporte em dinheiro, espedalmente quando a empregadora, na localidade, nao mantiver filial;
com

PARAGRAFO SEGUNDO - O beneffcio especificado no paragrafo anterior nao tern natureza salarial ou 
contraprestativa, nao se prestando para qualquer fim decorrente do contrato de trabalho;

PARAGRAFO TERCEIRO - O descumprimento da presente clausula sujeitar£ a empresa a multa de R$ 171,10, por 
empregado e a favor deste, por mes, limitada a multa a R$ 2.555,50

AUXILIO SAUDE

CLAUSULA D£CIMA QUINTA - BENEFlCIO ASSIST£NCIA M£DICA

As empresas concederao a todos seus empregados urn beneffcio constitufdo por Assist^ncia Mddica e, visando a 
seguranga da disponibilidade do beneffcio, ele ser£ gerido e prestado pelas instituigoes a seguir relacionadas:

Curitiba, Regiao Metropolitana e Litoral - INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR EM SERVIQOS, CNPJ 
22.865.071/0001-90;

Ponta Grossa e Regiao - INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR, CNPJ 22.059.350/0001-66;

Londrina e Regiao - INSTITUTO DE SAUDE DO TRABALHADOR DE LONDRINA - CNPJ 22.141.093/0001-07;

Maringa e Regiao - INSTITUTO SAUDE SIEMACO MARINGA, CNPJ 22.086.355/0001-88;

Cascavel e Regiao - INSTITUTO SAUDE DO TRABALHADOR CASCAVEL, CNPJ - 22.150.534/0001-37;

Foz do Iguagu e Regiao - INSTITUTO ZBH DE SAUDE E ASSIST^NCIA M£DICA DO TRABALHADOR, CNPJ - 
22.123.5990/0001-93;

Francisco Beltrao e Regiao - INSTITUTO DE ASSIST&NCIA AO TRABALHADOR, CNPJ - 22.085.843/0001-70;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para custeio do beneffcio da assist§ncia m6dica, as empresas pagarao aos institutes 
acima identificados, o valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), por empregado que labore na regiao, associado 
ou nao ao sindicato, responsabilizando-se os institutes a prestar assistencia constitufda por consultas m6dicas, para 
os trabalhadores, seja por seu departamento m6dico, seja por conv§nio;

PARAGRAFO SEGUNDO- Os recolhimentos dos valores estabelecidos nesta clausula deverao ser efetuados ate o 
dia 10 de cada mes, tomando por base o numero de empregados indicados no CAGED do m§s imediatamente 
anterior, passando os empregados - cuja relagao dever£ ser encaminhada aos institutes, juntamente com a copia da 
guia de recolhimento e do CAGED - a ter direito ao beneffcio a partir do dia seguinte ap6s a entrega dos
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mencionados documentos. O total de empregados a ser considerado e aquele descrito no CAGED por CNPJ da 
empresa na base territorial.

PARAGRAFO TERCEIRO - A presente estipulagao nao tem natureza salarial, nao se integrando na remuneragao 
para qualquer fim;

PARAGRAFO QUARTO - A presente clausula nao se aplica aos empregados que trabalhem em jornada inferior a 4 
(quatro) boras diarias e/ou 20(vinte) boras semanais;

PARAGRAFO QUINTO - A obrigagao de pagamento pela empresa sera mantida em caso de afastamento do(a) 
empregado(a), por motive de doenga ou acidente de trabalho, pelo prazo de 12 (doze meses). Decorrido tal tempo, 
ao(a) empregado(a) ser£ facultada a manutengao do beneffcio mediante pagamento direto por ele feito ao 
respective instituto, desobrigada desde logo a empresa de qualquer responsabilidade.

PARAGRAFO SEXTO - Alem da obrigagao do pagamento do valor do beneficio, fica institufda uma multa 
equivalente a R$ 41,60, por m§s e por trabalhador, no caso de descumprimento da presente cl&usula, em favor do 
instituto para o qual os valores deveriam ter sido recolhidos.

PARAGRAFO S^TIMO - Em todas as planilhas de custos e editais de licitagoes dever£ constar a provisao 
financeira para cumprimento deste beneficio assistencia medica, a fim de que seja preservado o patrimonio juridico 
dos trabalhadores em consonancia com o artigo 444 da CLT.

OUTROS AUXILIOS

CLAUSULA D£CIMA SEXTA - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

As empresas arcarao com o custeio em favor de todos os seus empregados, junto £ UPS SERVIQOS - 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GESTAO EM ASSISTENCIA LTDA., CNPJ 05.015.561/0001-88, pelo servigo 
assistencial em caso de incapacitagao permanente para o trabalhador por perda ou redugao de sua aptidao fisica ou 
a seus dependentes em caso de seu falecimento, como definido no conjunto de regras aprovadas pela 
FEACONSPAR e que tambem serao enviadas aos empregadores junto com o primeiro boleto para pagamento e & 
disposigao nas entidades sindicais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As empresas pagarao com o expresso consentimento das entidades sindicais 
profissionais que firmam o presente instrumento, ate o dia 10 de cada mes, & organizagao gestora especializada 
indicada pela FEACONSPAR, atraves de guia propria, o valor de R$ 21,00 (vinte e urn reais) por empregado que 
possua, tomando-se por base a quantidade de empregados constante no campo “total de empregados do ultimo 
mes informado” do CAGED do mes anterior ou do ultimo informado ao Ministdrio do Trabalho e Emprego, sem 
nenhuma redugao, a que titulo for, responsabilizando-se a organizagao gestora especializada a manter urn sistema 
de assistencia social aos trabalhadores, que dela usufruirao desde que as empresas estejam regulares quanto aos 
recolhimentos. O total de empregados a ser considerado 6 aquele descrito no CAGED por CNPJ da empresa na 
base territorial.

PARAGRAFO SEGUNDO - O empregador que por ocasiao do 6bito ou do fato causador da incapacitagao estiver 
inadimplente por falta de pagamento, pagamento apos o dia do vencimento ou efetuar o recolhimento por valor 
inferior ao devido, responder^ perante o empregado ou a seus dependentes por multa equivalente ao dobro do valor 
da assistencia;

PARAGRAFO TERCEIRO - O dbito ou o evento que possa provocar a incapacitagao permanente para o trabalho, 
por perda ou redugao de sua aptidao fisica, devera ser comunicado formalmente no prazo maximo e improrrog£vel
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de 90 (noventa) dias da ocorrencia.

PARAGRAFO QUARTO - Fica tambem institmdo, a conta da assist§ncia social e familiar aqui especificada, o 
beneficio equivalente a R$ 1.000,00, em pagamento unico, quando do nascimento de filho de empregada, que 
devera comunicar formalmente a FEACONSPAR, ate 90 (noventa) dias, com a devida certidao de nascimento, pena 
de perda do beneficio.

PARAGRAFO QUINTO - Em todas as planilhas de custos e editais de licitagoes dever£ constar a provisao 
financeira para cumprimento desta assistencia social, a fim de que seja preservado o patrimfinio jurldico dos 
trabalhadores em consonancia com o artigo 444 da CLT.

PARAGRAFO SEXTO - O presente servigo social nao tern natureza salarial, por nao se constituir em 
contraprestagao de servigos, tendo carater compulsorio e ser eminentemente assistencial.

PARAGRAFO SIzTIMO - Sempre que necess£rio a comprovagao do cumprimento da Convengao Coletiva de 
Trabalho e quando das homologagoes trabalhistas deverao ser apresentadas &s guias de recolhimentos quitadas.

PARAGRAFO OITAVO - A obrigagao de pagamento pela empresa sera mantida em caso de afastamento do(a) 
empregado(a), por motive de doenga ou acidente de trabalho, pelo prazo del 2 (doze meses), cessando apos tal 
perlodo os beneflcios atribuldos ao(a) empregado(a).

PARAGRAFO MONO - Fica institulda uma multa equivalente a R$ 44,00 (quarenta e quatro reals) por m§s e por 
trabalhador, no caso de descumprimento da presente clausula, multa essa em favor da FEACONSPAR.

PARAGRAFO DI=CIMO - Com base no art. 7°, inciso XXVI da Constituigao Federal, ajustam as categorias que a 
concessao do beneficio aqui tratado, pelo alcance social que encerra, tambem e compensatbrio da eventual 
necessidade do(a) empregado(a) em lavar o seu uniforme de trabalho, especialmente porque os postos de servigos 
sao pulverizados por inumeros locals e impossibilitam o tratamento do assunto de forma diversa.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSAO, DEMISSAO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSAO

clAusula d£cima s£tima - rescisAo CONTRATUAL

As rescisoes contratuais dos empregados com mais de urn ano de servigo, quando lotados em postos de servigos 
em raio de atb 50 quilometros das sedes do sindicato laboral, deverao ser submetidas a assistbneia deste.

Faculta-se as empresas a mesma assistencia, nas demais rescisoes contratuais (empregados lotados em postos de 
servigos em raio de mais de 50 km das sedes do sindicato laboral) com tempo de servigo superior a urn ano.

Na rescisao contratual ficam as empresas obrigadas a dar baixa na CTPS do empregado, tanto flsica quanto digital, 
e proceder ao pagamento das verbas rescisbrias, no prazo legal, devendo ser efetivada a assistencia aqui 
estabelecida no prazo maximo de 05 dias uteis, apbs o tbrmino do prazo legal, quando do pagamento via depbsito 
banebrio.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - As empresas que nao observarem o disposto na presente clausula deverao pagar em 
favor do empregado prejudicado, independentemente das multas fixadas em Lei, uma multa progressiva da seguinte 
forma:

a) - 20% (vinte por cento) do saterio do empregado para o atraso de ate 10(dez) dias;

b) - Progressivamente, mais 20% (vinte por cento) do saterio do empregado, por atraso a cada 10 dias, ate o limite 
maximo equivalente a 1 (urn) saterio do empregado;

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de nao comparecimento do empregado, a empresa date conhecimento do fate, 
por escrito, ao Sindicato profissional, comprovando o atendimento do disposto pategrafo primeiro da cteusula 18a do 
presente instrumento, o que a desobrigara do disposto no pategrafo primeiro;

PARAGRAFO TERCEIRO - Na ocorrencia de rescisao contratual, sem justa causa, o valor da indenizagao a ser 
paga pela empresa, referente ao FGTS, sera de 40% (quarenta por cento) sobre o montante de depdsitos, corregao 
monetaria e juros, inclusive sobre os valores pages na rescisao e valor sacado;

PARAGRAFO QUARTO - A empresa que proceder ao deposito bancario dos valores incontroversos da rescisao do 
contrato, no prazo estabelecido pelo art. 477 da CLT, ficate desonerada da multa nele prevista, independente da 
data que houver a assistencia, na hipdtese de o sindicato obreiro nao disponibilizar data para a mencionada 
assistencia no prazo legalmente previsto.

AVISO PREVIO

clAusula d£cima OITAVA - AVISO pr£vio

O aviso ptevio devete ser comunicado por escrito, contra recibo, esclarecendo se o empregado deve trabalhar no 
periodo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As empresas deverao fazer constar no aviso ptevio o dia, hoterio e local onde o 
empregado devete comparecer para o recebimento das verbas rescisorias, CTPS anotada, chave de conectividade 
e guia de seguro-desemprego, quando for o caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Com fundamento no art. 7°, XXVI, da Constituigao Federal, estabelecem as partes que 
o aviso ptevio em tempo, quando superior a 30 dias, na forma da Lei 12.506/11 devete ser assim praticado: 
cumprimento do prazo legal de 30 dias com o pagamento/ressarcimento dos dias que ultrapassarem tal limite.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSAO, DEMISSAO E MODALIDADES DE
CONTRATAQAO

CLAUSULA D£CIMA NONA - CARTEIRA DE TRABALHO

As empresas anotarao, na CTPS, a real fungao exercida pelo empregado.

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR004907/2021 13/23



000043Mediador - Extrato Convengao Coletiva09/06/2021

CLAUSULA VIGIrSIIMA - ALTERAgAO DE EMPRESAS

Ressalvada a negociagao coletiva em contr^rio, ocorrendo a rescisao de contrato entre a empresa prestadora e a 
tomadora de servigos, a empresa prestadora se obriga a, caso nao demita o empregado daquele setor, informar ao 
mesmo, com pelo menos 30 dias de antecedencia, o setor no qual ele ira prestar seus servigos, ap6s a referida 
rescisao, para que possa, caso nao tenha interesse na alteragao do setor, solicitar demissao e cumprir o aviso 
previo. A empresa que nao efetuar a comunicagao do novo setor de trabalho com antecedencia supra, nao podera 
cobrar do empregado que solicitar demissao, o aviso previo indenizado.

clAusula vig£sima primeira - indenizaqAo adicional e multa do fgts

Mediante acordo coletivo de trabalho, com a assistencia da entidade sindical patronal, poder£ ser estabelecida 
condigao especial, quanto £s verbas aviso previo, indenizagao adicional e multa do FGTS, quando da terminagao de 
contratos entre a empregadora e tomadores de servigos.

0 RELAgOES DE TRABALHO - CONDIQOES DE TRABALHO, NORMAS DE 
W PESSOAL E ESTABILIDADES

QUALIFICAQAO/FORMAgAO PROFISSIONAL

clAusula vig£sima segunda - fundo de formaqAo profissional

As empresas contribuirao, em favor da Fundagao do Asseio e Conservagao do Estado do Parana, com o valor 
mensal de R$ 21,00 (vinte e urn reals) por empregado destinado a formagao e qualificagao profissional.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor devido (tomando-se por base o numero de empregados da empresa conforme 
CAGED por CNPJ) sera recolhido ate o dia 15 de cada mes, cabendo a Fundagao o encaminhamento de boleto 
bancario, indicado o banco, agenda e conta 3 recepgao do depdsito e cabendo as empresas encaminhar copias dos 
boletos pages, acompanhados pelo CAGED. O total de empregados a ser considerado e aquele descrito no CAGED 
por CNPJ da empresa na base territorial.

PARAGRAFO SEGUNDO - Fica estipulada a multa de R$ 36,73 (trinta e seis reais e setenta e tres centavos) por
empregado, por mSs, no caso de descumprimento do previsto na presente clausula;

PARAGRAFO TERCEIRO - A manutengao da clausula aqui tratada, apos termino da vigSncia da presente 
Convengao Coletiva de Trabalho, so ser£ consentida se resultar da concorrencia de vontade das partes.

PARAGRAFO QUARTO - A obrigagao de pagamento pela empresa ser£ mantida em caso de afastamento do(a) 
empregado(a), por motive de doenga ou acidente de trabalho, pelo prazo de 12 (doze meses). Decorrido tal tempo, 
ao(a) empregado(a) sera facultada a manutengao do beneflcio mediante pagamento direto por ele feito ao seu 
Sindicato de classe, desobrigada desde logo a empresa de qualquer responsabilidade.

PARAGRAFO QUINTO - As empresas, mediante contrato de adesao, poderao integrar o SESMT coletivo, previsto 
na clausula 34a, bem assim o RH coletivo, estabelecido pelo Sindicato Patronal, desde que regulares quanto ao 
cumprimento exato da presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - Estabelecem as partes - frente a constatagao de que h£ aguda dificuldade de contratagao 
de portadores de deficiencia e aprendizes, malgrado as promogoes conjuntas realizadas pelas entidades laborais e 
patronal, dada a especificidade das atividades laborais, fundamentalmente ligadas ao asseio, limpeza e
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conservagao, bem assim as condigoes remuneratorias possfveis de serem praticadas em tal segmento economico, 
que concorre com as diversas outras atividades (industria, comdrcio, educapao e afins) mais qualificadas - envidar 
esforgos a possivel reversao de tal quadra, com a implementapao de novas chamadas para cursos de qualificapao 
prafissional e expedigao de offcios conjuntos ^s entidades, publicas e privadas, que tenham como escopo o portador 
de deficiencia e o trabalhador aprendiz, indicando-lhes vagas para admissao, facultada a negociagao direta entre 
empresa associada e a entidade sindical a regulagao do trabalho aprendiz e deficiente.

PARAGRAFO SETIMO - Em todas as planilhas de custos e editais de licitagoes dever£ constar a provisao 
fmanceira para cumprimento deste fundo de formagao prafissional, a fim de que seja preservado o patrimonio 
jundico dos trabalhadores em conson§ncia .com o artigo 7°, inciso XXVI, da Constituigao Federal.

clAusula vig£sima terceira - capacitaqAo profissional

Considerando os esforgos das entidades sindicais, obreiras e patronal, no sentido de promover a qualificagao e 
capacitagao dos trabalhadores no segmento de asseio e conservagao, visando a melhoria de sua condigao social e 
de empregabilidade, fica convencionado que as boras dispendidas peios trabalhadores em quaisquer cursos 

a promovidos pela FACOP- Fundagao do Asseio e Conservagao do Estado do Parana, ainda que custeados pelo 
empregador, fora da jornada normal de trabalho, nao serao consideradas como integrativas desta, para qualquer 
efeito, inclusive aqueles efetuados pelo sistema EAD (Ensino a Distancia), organizado e estabelecido pela FACOP, 
diretamente ou por convenio.

ESTABILIDADE MAE

clAusula vig^sima quarta - gestante

As empregadas gestantes sera garantida a estabilidade provisbria durante o penodo de gestagao ate o tbrmino de 
iicenga previdenciaria, correspondente ao salbrio maternidade, mais 60 (sessenta) dias.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

clAusula vig£sima quinta - empregados em vias de aposentadoria

Aos empregados que possuam mais de 03 (tres) anos de servigo na empresa, e que Ihes faltem urn penodo mbximo 
de 12 (doze) meses para adquirirem o direito a aposentadoria integral, fica garantido o emprego ate a aquisigao 
desse direito. Adquirido o direito, cessa a garantia.

PARAGRAFO PRIMEIIRO - Para que goze o beneffcio da presente clbusula, devera o empregado comprovar o seu 
tempo de servigo, por escrito, ao empregador;

PARAGRAFO SEGUNDO - No memento da rescisao contratual fica o empregado obrigado a informar o seu direito 
a estabilidade, fazendo langar tal situagao no recibo rescisorio. Ausente tal observagao, nao se aplica o beneffcio da 
presente clbusula;

PARAGRAFO TERCEIRO - Na hipotese de termino do contrato de prestagao de servigos estabelecido pela 
empregadora com a tomadora de servigos, a garantia aqui prevista nao sera aplicavel ao empregado que nela, 
tomadora de servigo, nao tenha trabalhado no mfnimo por doze meses, continues ou nao.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

clAusula vig£sima sexta - quebra de material
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As empresas nao poderao descontar dos salaries de seus empregados qualquer quantia a titulo de dano, salva 
hipoteses de dole ou culpa, na forma do art. 462 da C.L.T.

nas

PARAGRAFO UNICO - Faculta-se as empresas o desconto, nos salaries e em verbas rescisdrias, dos valores 
adiantados ao empregado, inclusive os feitos a conta de vale transporte e alimentagao que sao concedidos de modo 
antecipado.

JORNADA DE TRABALHO - DURAQAO, DISTRIBUigAO, CONTROLE, FALTAS
PRORROGAQAO/REDUgAO DE JORNADA

CLAUSULA VIG£SIMA S£HMA - JORNADA DE TRABALHO

Faculta-se a empresa celebrar acordo de prorrogagao de jornada de trabalho, visando a compensagao de boras de 
trabalho, semanal, mensal ou semestral, via acordo individual, inclusive para regulagao da “semana espanhola”, 
pela qual podera ser cumprida em uma semana a carga hordrio de 40 boras e na outra a carga de 48 boras, sem 
pagamento de boras extras.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica estabelecido que aos empregados contratados para jornada dter'ia de 04 (quatro) 
boras, a jornada semanal ser£ de 22(vinte e duas) boras, obedecendo-se assim, a redugao proporcional a jornada 
de 44 boras;

PARAGRAFO SEGUiNDO - Aqueles que desempenhem as fungoes descritas nos itens 03.08 e 03.09 e 03.09.1 
fica facultada a possibilidade de, mediante acordo individual com o seu empregador, adogao do regime de trabalho 
de 12 x 36 boras, sem percepgao de boras extras, assegurando-se o piso salarial e a percepgao integral dos 
tiquetes refeigao, situagao que se estender^ a toda e qualquer fungao, quando o edital de licitagao assim prever tal 
regime de trabalho de 12 por 36 boras, condigao estendida Aqueles lotados em setores de saude, Fora dos casos 

anteriormente indicados, fica facultada a adogao do referido regime mediante acordo coletivo, devidamente 
celebrado com o sindicato profissional, a exemplo de shoppings e supermercados, entre outros.

PARAGRAFO TERCEIRO - Pela presente convengao coletiva de trabalho fica a empresa autorizada a ajustar, com 
seu empregado, com assistencia do sindicato obreiro, o regime de compensagao denominado “banco de boras”, 
com duragao anual.

PARAGRAFO QUARTO - Pelo presente instrumento, fica legitimado o labor em domingos e feriados, garantida a 
folga compensatoria, na forma da legislagao, aos empregados lotados em tomadores de servigos que operem em 
tais dias (p. ex. hospitals, shoppings, aeroporto, rodoviaria etc.) e nas empresas que adotem o regime SDF, bem 
assim, mediante ajuste escrito com o empregado, a troca do dia de feriado.

PARAGRAFO QUINTO - Os empregadores, alem dos controles de jornada previstos na CLT, poderao adotar 
quaisquer sistemas aJternativos de controle da jornada de trabalho, inclusive de modo remote e telem^tico, que 
deverao registrar os hor£rios de inicio e termino do trabalho, autorizada a pre-anotagao do intervalo alimentar.

INTERVALOS PARA DESCANSO
CLAUSULA VIG£SIMA OITAVA - PERlODO DE DESCANSO

Considerando-se a realidade da prestagao de servigos e, ainda a natureza empresarial, fica estabelecida a 
possibilidade de, em acordo individual ou coletivo, este com a participagao do sindicato dos empregados, ampliar-se 
o descanso intrajornada alem do limite de 2(duas) boras, na forma do artigo 71 da CLT, bem assim ser adotado o
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