PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022
Processo nº 400/2022
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO,
através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº 15/2022 da Presidência desta Corte,
comunica aos interessados que, devidamente autorizado pelo Sr. Ordenador de
Despesas nos autos do processo em referência, fará realizar licitação por meio de
utilização de recursos de tecnologia de informação - INTERNET, sob a modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, bem como dos Decretos nº 3.555 de 08 de agosto de
2000 e nº 3.784, de 06 de abril de 2001, e suas alterações, nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019, nº 9.507 de 21 de setembro de 2018 e pelas cláusulas e condições
constantes deste edital e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações,
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como pelo Decreto
8.538 de 06 de outubro de 2015, conforme autorizado pelo art. 191, caput, da Lei
14.133/2021.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.compras.gov.br
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 11/04/2022, ÀS 09 HORAS.
UASG: 080009
I - DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
DIGITALIZAÇÃO DE PEÇAS JUDICIAIS, conforme detalhado no Termo de Referência.
1.1.1 O serviço deverá ser prestado conforme descrito no Termo de Referência.
1.1.2 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no
Sistema Compras.gov e as constantes deste edital e seus anexos, prevalecerão as
últimas.
1.2 As licitantes poderão efetuar visita prévia aos locais onde os serviços serão
executados, para o conhecimento dos ambientes, instalações disponíveis e
circunstâncias que condicionarão a execução dos serviços.
1.2.1 A vistoria poderá ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data marcada
para abertura da Licitação, devendo, neste caso, ser previamente agendada junto à
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Divisão de Arquivo (DIARQ) ou à Divisão de Gestão de Documentos e Memória (DIMEI),
localizadas na Rua do Lavradio, 132, 7º andar, Centro, RJ, através dos telefones (21)
2380-5728 / 5412 / 5729 / 5757, no horário das 09 às 16 horas.
1.2.2 As dúvidas de natureza técnica porventura surgidas por ocasião da vistoria
serão esclarecidas pela DIARQ e pela DIMEI, mediante expediente dirigido à Comissão
Permanente de Licitação (CPL), via e-mail pregao.eletronico@trt1.jus.br, até 03 (três)
dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas (conforme subitem 2.1
do presente edital). Observe-se que as vistorias realizadas após tal prazo, não
possibilitarão pedido de esclarecimento tendo em vista o prazo previsto no art. 23
do Decreto 10.024/2019.
1.2.3 Por ser facultativa, a vistoria não ensejará a emissão de comprovante.
1.3 Em hipótese alguma o desconhecimento das condições operacionais poderá ser
alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular do serviço a ser
prestado.
1.4 Maiores informações referentes à perfeita caracterização do objeto, encontram-se
minuciosamente descritas no Termo de Referência e demais anexos do presente
instrumento convocatório.
1.5A despesa com a contratação pretendida correrá durante o presente exercício à
conta
da
seguinte
dotação
orçamentária:
Programa
de
Trabalho
nº
02.122.0033.4256.0033 – item 33.90.37– do Orçamento Geral da União.
1.6 Fazem parte deste edital:
- Termo de Referência;
- Anexo I–Instrumento de Medição de Resultado (IMR);
- Anexo II – Planta Baixa da Área Ocupada;
- Anexo III – Modelo de Guia de Remessa;
- Anexo IV – Planilha de Estimativa de Custos;
- Anexo V – Planilha Estimativa de Custos para Preenchimento de Licitantes;
- Anexo VI – Modelo de Termo de Confidencialidade e Não-Divulgação;
- Anexo VII – Fotos exemplificativas dos documentos a serem digitalizados;
- Anexo VIII – Modelo de Declaração ref. Resolução nº 07/05 do Conselho Nacional de
Justiça;
- Anexo IX – Autorização para Caixa Econômica Federal;
- Anexo X – Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução Contratual;
- Anexo XI – Modelo de Declaração de Contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administração Pública;
- Anexo XII - Modelo de Declaração ref. leis de combate à discriminação de raça ou de
gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo.
- Minuta do Contrato.
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II - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
2.1 Até às 16 horas do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o presente ato convocatório ou enviar
pedidos de esclarecimentos, por meio eletrônico, via internet, através do seguinte
endereçopregao.eletronico@trt1.jus.br, informando o número do pregão.
2.2 O pregoeiro decidirá sobre a impugnação e responderá os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do
pedido.
2.3 A impugnação não possui efeito suspensivo.
2.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
2.5 Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão respondidos pelo pregoeiro
e divulgados nos sítios www.trt1.jus.br e www.compras.gov.br, cabendo aos
interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção das informações
prestadas.
III - DA REFERÊNCIA DE TEMPO
3.1 Todas as referências de tempo no edital, no Aviso e durante a Sessão Pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
IV - DA PARTICIPAÇÃO
4.1 Esta licitação sob a modalidade Pregão Eletrônico será realizada em sessão pública
online, conforme condições estabelecidas neste Edital, na data, no horário e no
endereço eletrônico indicados no preâmbulo.
4.2. Para participação neste Pregão, além de disporem, por seus próprios meios, dos
recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do sistema
eletrônico, as empresas deverão:
a) atender a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos quanto ao
objeto, à documentação e demais exigências;
b) estar devidamente credenciadas no sistema Compras.gov, da Secretaria de
Gestão (SEGES) do Ministério da Economia, por meio do sítio
www.compras.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico;
c) possuir registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).
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4.3 Não poderão participar:
a) empresas que estejam suspensas de participar de licitação com este TRT da 1ª
Região, conforme disposto no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93;
b) empresas que estejam impedidas de licitar e contratar com a União Federal,
conforme disposto no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 49, do Decreto nº
10.024/2019;
c) empresas que sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, conforme previsto no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93;
d) empresas com falência decretada, sob as penas da legislação vigente, e
empresas em recuperação judicial e extrajudicial salvo se amparadas em certidão
emitida pela instância judicial competente;
e) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
f) servidores ou dirigentes deste órgão, conforme artigo 9º, III da Lei 8.666/93;
g) Empresários proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto
no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98.
h) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nesta
condição, em observância ao entendimento fixado no Acórdão nº 746/2014Plenário do TCU;
i) Pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia
e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na
linha hierárquica da área encarregada da licitação, em atendimento ao disposto
no artigo 2º, inciso VI, da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça;
j) É inerente aos serviços contemplados no Termo de Referência a presença dos
elementos de subordinação, pessoalidade e habitualidade, caracterizando a
relação de emprego entre os profissionais e a empresa a ser contratada, o que
impede a participação de cooperativas para a prestação destes serviços.
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V - DO CREDENCIAMENTO
5.1 Os interessados em participar do certame deverão providenciar, previamente, o
credenciamento perante a Secretaria de Gestão (SEGES), do Ministério da Economia
provedor do Sistema Eletrônico utilizado nesta licitação, no site www.compras.gov.br,
observado o seguinte:
a) o credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
b) o credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
c) a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso;
d) o credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do
sistema eletrônico implica responsabilidade legal pelos atos praticados e
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao pregão eletrônico.
5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou ao órgão
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.
5.3. O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
VI - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1 Os licitantes deverão encaminhar proposta, juntamente com os documentos de
habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.
6.1.1 Deverá ser consignado no campo apropriado do sistema eletrônico o
PREÇO GLOBAL (REFERENTE A 11 MESES) para a prestação do serviço descrito
no Termo de Referência, já incluídos todos os custos diretos e indiretos
pertinentes.
6.1.2 No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” devem ser incluídas
todas as informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto, bem como o
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prazo de validade da proposta, cuja omissão e/ou contrariedade implica a aceitação
daquele indicado neste edital.
6.1.3 As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
6.1.4 O cadastramento da proposta implica a aceitação plena e total das
condições deste edital e seus anexos.
6.2 É vedado ao licitante apor na proposta qualquer elemento que possa identificálo, sob pena de desclassificação.
6.3 No ato do cadastramento da proposta, os licitantes deverão anexar em campo
próprio do sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação
estabelecidos no Capítulo XIV deste edital.
6.3.1 Os licitantes ficarão dispensados de anexar os documentos de habilitação
que estejam cadastrados e disponibilizados para download no SICAF, dentro do prazo
de validade.
6.4 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.5 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.6 Os licitantes devem encaminhar, no ato de envio de suas propostas, de forma virtual,
utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes
declarações:
a)

Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;

b)
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal;
c)

Declaração de elaboração independente de proposta;

d)
Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, no
caso de microempresas e empresas de pequeno porte;
e)
Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
f)
Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
Comissão Permanente de Licitação
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
g)
Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no artigo
429 da CLT.
6.7 O licitante declarará ainda, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos
requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do
edital.
6.8 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidos
nos subitens 6.6 e 6.7 sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
VII - DA SESSÃO PÚBLICA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 A partir do horário previsto no preâmbulo do edital terá início a sessão pública virtual
do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
7.2 Iniciada a sessão pública, não serão admitidas solicitações de desistência de
proposta.
7.3 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
7.4 O sistema eletrônico ordenará automaticamente somente as propostas classificadas
pelo pregoeiro, as quais participarão da fase de lances.
7.5 O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da
sessão.
7.6 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a
sessão pública virtual do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou
de sua desconexão.
VIII - DA ETAPA DE LANCES
8.1 Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então
os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
8.2 Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL DO SERVIÇO
(REFERENTE A 11 MESES) descrito no Termo de Referência, já incluídos todos os
custos diretos e indiretos pertinentes.
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8.3 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar, assim como não serão aceitos lances com mais
de duas casas decimais, os quais serão cancelados.
8.5 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
IX – DO MODO DE DISPUTA
9.1 Será adotado para o envio de lances o modo de disputa ABERTO, conforme
procedimento estabelecido no art. 32 do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019.
9.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (CEM REAIS).
9.3 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate
previstos na Lei Complementar nº 123/2006, conforme capítulo X deste edital, seguido
da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, se não
houver licitante que atenda à primeira hipótese.
9.3.1 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior,
caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
9.4 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
X - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
10.1 Após a sessão de lances e caso haja o empate previsto na Lei Complementar nº
123/2006, o sistema eletrônico identificará a ME ou EPP e enviará uma mensagem
automática convocando-a para apresentar um novo lance inferior ao menor lance
ofertado, sendo-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.
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10.1.1 Caso a ME ou EPP convocada não ofereça uma nova proposta, serão
convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
10.2 Caso nenhum licitante venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as
regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
10.024/19, subsidiados pela Lei nº 8.666/93.
XI - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
11.1Será julgada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos
técnicos previstos neste Edital e no Termo de Referência, contiver o MENOR
PREÇO GLOBAL (REFERENTE A11 MESES) para a prestação do serviço, devendo
o preço proposto incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes.
XII – DA NEGOCIAÇÃO
12.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no edital.
12.1.1 A negociação será realizada exclusivamente pelo canal de
comunicação (chat) disponibilizado no sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.
XIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
13.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto no item XIV.
13.2 A proposta do licitante classificado em primeiro lugar deverá ser
encaminhada, já adequada ao último lance ofertado após a negociação, via
sistema Compras.gov – por meio da funcionalidade “convocação de anexos” – no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação feita pelo pregoeiro no chat de
mensagens, sob pena de desclassificação.
13.3 O não envio da proposta adequada ao último lance ofertado significa a não
manutenção da proposta. Nesse caso, será instaurado processo administrativo
podendo culminar com a aplicação das sanções previstas neste edital.
13.3.1 Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida ferramenta, a
critério do pregoeiro, poderá ser utilizado, para encaminhamento de documentos, o
endereço eletrônico pregao.eletronico@trt1.jus.br.
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13.4 A proposta comercial deverá conter as seguintes informações:
a)

Valor mensal e global da contratação;

b)

prazo de validade da proposta;

c)
razão social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s), e-mail e o
respectivo endereço.
13.4.1 Não havendo indicação do prazo acima mencionado ou na hipótese de
divergência em relação àqueles estabelecidos neste edital, serão considerados os
constantes do edital.
13.5 Juntamente com a proposta deverá será presentada planilha detalhada
conforme modelo do Anexo V.
13.5.1 O quantitativo de profissionais informado pelo Contratante no Anexo
IV é estimativo, utilizado para efeito de elaboração da estimativa de custos,
responsabilizando-se a Contratada, contudo, pela eficiente execução dos serviços
com o número de profissionais indicado em sua planilha.
13.5.2 A apresentação de proposta com quantidades inferiores às estimadas
deverá vir acompanhada de inequívoca demonstração de método de trabalho,
estimativa de produtividade ou qualquer outro meio que justifique sua redução.
13.5.3 Durante a execução do contrato, caso os itens indicados na planilha
de custos mostrem-se insuficientes, a Contratada deverá promover os acréscimos
necessários de profissionais/equipamentos, sem custo adicional à Contratante.
13.6 A arrematante informará em sua proposta comercial qual a norma coletiva
(acordo, convenção ou dissídio coletivo) que serviu de supedâneo para valores
elencados em suas planilhas de custos, atribuídos aos salários dos profissionais
e demais benefícios inerentes à categoria profissional.
13.6.1 Caso a arrematante não informe a norma coletiva aplicável, serão
realizadas diligências para suprir a omissão e, se for necessário, solicitação, pelo
Pregoeiro, de reenvio da proposta.
13.6.2 Na planilha de estimativa de custos elaborada pelo Contratante (Anexo IV)
foram consideradas as disposições previstas em Convenção Coletiva vigente, celebrada
entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados, de
Informática e Internet, e Similares, do Estado do Rio de Janeiro (SINDPD-RJ) e o
Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro (SEPRORJ).
13.7 O pregoeiro também poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo as
planilhas de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável,
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mas os preços unitários necessitem de ajustes aos valores estimados pelo TRT,
ou quando forem constatados erros de somatório/cálculos ou erros relativos às
alíquotas/percentuais de impostos.
13.8 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, deverão
ser encaminhados pelo licitante melhor classificado, via sistema Compras.gov, no
mesmo prazo estabelecido no subitem 13.2, a contar da convocação feita pelo
pregoeiro.
13.9 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente,
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
13.10 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor e, ultrapassado o prazo para recurso, o objeto do Pregão será
adjudicado ao mesmo.
XIV - DA HABILITAÇÃO
14.1 A habilitação do licitante será verificada mediante a análise dos seguintes
documentos:
a) 1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado,
tratando-se de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores.
No caso de sociedades simples, a inscrição do ato Constitutivo,
acompanhado de prova de diretoria em exercício. (Os documentos
referidos neste item deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva);
3. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do
Ministério da Fazenda;
c) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto deste edital;
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d) Prova de Regularidade para com a Seguridade Social (INSS);
e) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
f) Prova de Regularidade para com a Receita Federal do Brasil;
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Fazenda
Municipal, conforme o caso;
h) Certidões negativas de falências e recuperação judicial ou extrajudicial
expedidas pelos distribuidores da sede da empresa;
i) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, que deverão comprovar:
i.1) Consideram-se exigíveis o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis do ano imediatamente anterior ao da presente licitação, caso a
arrematante seja convocada à apresentação de sua proposta em data
posterior ao último dia do mês de maio.
i.2) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), demonstrando valores superiores a 1, resultantes da
aplicação das seguintes fórmulas:
LG =

SG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo> 1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
>1
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo
LC =Ativo Circulante
>1
Passivo Circulante

i.3) Patrimônio líquido de, no mínimo, 10% do valor global estimado neste
edital. A comprovação deverá ser feita mediante apresentação de
documento assinado por profissional legalmente habilitado, desde que não
seja possível a obtenção dessa informação no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF;
i.4) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado da contratação .
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j) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício
social, apresentado na forma da lei;
k) Declaração de contratos firmados com a Administração Pública e com a
iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste pregão,
conforme modelo ANEXO XI deste Edital;
k.1) Caso o valor total constante na declaração apresente divergência
percentual superior a dez por cento, para mais ou para menos, em relação
à receita bruta discriminada na DRE a que alude a alínea “j” deste item, a
licitante deverá apresentar as devidas justificativas.
l) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos
assumidos (alínea “k” deste Item), de que um doze avos dos contratos firmados
com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, que
poderá ser atualizado na forma descrita no subitem 14.1.1;
l.1) Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na
DRE a que alude a alínea “j” deste item seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar
justificativas.
m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante art. 29, V, da
Lei nº 8.666/93;
n) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
o) Declaração de que não possui inscrição no Cadastro de Empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos
termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016 e de não ter
sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate
à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta a previsão dos arts. 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do
artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o
Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos arts. nº 29 e 105, na
forma do ANEXO XII.
14.1.1 Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há
mais de três meses da data da apresentação da proposta, o Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis (14.1, alínea “i”) e a DRE (14.1, alínea “j”) poderão ser
atualizados por índices oficiais.
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14.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União TCU;
14.2.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
14.2.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
14.3 O pregoeiro verificará a habilitação do licitante por meio do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), nos documentos por ele
abrangidos, mediante consulta “online” e por meio da documentação complementar
especificada neste edital.
14.4 Os licitantes ficarão dispensados de apresentar os documentos de habilitação
cadastrados no SICAF e dentro do prazo de validade.
14.4.1 No caso do subitem 14.4, o pregoeiro verificará a conformidade das
informações constantes na Declaração do SICAF com os correspondentes
documentos anexados ao sistema.
14.4.2 O pregoeiro poderá emitir, por meio de sítio na internet, a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) mencionada na alínea “m”, caso esta não
esteja cadastrada no SICAF.
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14.4.3 Caso conste no cadastro do SICAF ou tenha sido anexado ao sistema
Compras.gov algum documento de habilitação com data de validade expirada, o
pregoeiro poderá efetuar consulta nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de
certidões (internet) e emitir certidões atualizadas, a fim de obter as informações
necessárias à habilitação do licitante.
14.4.4 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame
nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova.
14.4.5 Caso não seja possível a emissão de certidão eletrônica atualizada
pelo pregoeiro, o licitante terá o prazo de duas horas, a contar da solicitação, para
enviar o aludido documento atualizado via sistema Compras.gov.
14.5 O pregoeiro verificará se o licitante efetuou, em campo próprio do sistema
Compras.gov, a declaração a que alude o subitem 14.1, alínea “n”.
14.6 Se as declarações a que aludem a alínea “o” do subitem 14.1 não forem
anexadas ao sistema Compras.gov no momento do cadastramento da proposta, o
pregoeiro solicitará que o arrematante proceda ao envio no prazo e na forma do
subitem 13.2 do edital.
14.7 Os documentos de habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão
ser anexados ao sistema Compras.gov no momento do cadastramento da proposta
comercial, conforme disposto no subitem 6.3 deste edital.
14.8 O licitante deverá anexar juntamente com a proposta, na forma do subitem 6.3
do edital, os seguintes documentos de habilitação técnica:
a) Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou, de forma
satisfatória, serviço de digitalização de processos judiciais ou administrativos,
com características semelhantes e compatíveis com as descritas no Termo de
Referência, por período não inferior a 03 (três) anos.
a.1) Entende-se por semelhança e compatibilidade com o objeto contratual a
execução de serviços de digitalização de, no mínimo, 8.250.000 de páginas (imagens
geradas) de autos processuais no período máximo de 11 meses.
a.2) Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica
e operacional.
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a.3) A arrematante, se julgar necessário, poderá apresentar cópias de contratos,
declarações ou outros documentos idôneos para comprovação/complementação das
informações e qualificações que, pelos Atestados, pretende demonstrar.
a.4) Os períodos concomitantes serão computados uma única vez.
a.5) Todos os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser emitidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da ARREMATANTE, contendo
os seguintes dados:
- Razão Social, CNPJ e endereço completo da empresa emitente.
- Razão Social da ARREMATANTE.
- Número do contrato (se houver).
- Vigência do contrato: De ___/___/____ a ___/___/____.
- Objeto do contrato.
- Descrição do objeto do contrato.
- Local e data de emissão do Atestado.
- Nome e assinatura do signatário, telefone para contato.
14.9 Os documentos exigidos poderão ser analisados pela unidade técnica para
emissão de parecer técnico em eventual diligência instaurada pelo(a) pregoeiro(a), o(a)
qual poderá considerá-lo no julgamento da habilitação.
14.10 A Contratante poderá promover visita às dependências da arrematante e consulta
às entidades competentes, a fim de comprovar a exatidão das informações contidas nos
documentos requeridos.
14.10.1 Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer
tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues,
fixando-lhe prazo para atendimento.
14.10.2 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
14.11 Havendo alguma restrição na comprovação fiscal e trabalhista, será assegurado
às MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito, e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 123/06.
14.11.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou da ata, ou
revogar a licitação.
14.12 Caso a licitante pretenda efetuar o fornecimento objeto desta licitação por
intermédio de outro estabelecimento da empresa (matriz ou filial), deverá apresentar o
CNPJ desse estabelecimento para consulta online ao SICAF, observado o disposto no
subitem 14.7.
14.13 As Certidões terão o prazo de validade que lhes são próprios; inexistindo este
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
14.14 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos exigidos no presente edital.
14.15 Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de greve
do órgão emissor, deverá o licitante apresentar declaração em papel timbrado da
empresa, assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o
referido órgão e que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento
atualizado, para fins de direito, em até 10 (dez) dias úteis, independentemente da fase
em que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação,
às sanções previstas neste edital.
14.16 A ausência do envio da documentação exigida para o certame ensejará a
instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das
sanções previstas neste edital.
14.17 Se a documentação de habilitação não estiver completa e em estrita conformidade
com as exigências deste edital, o licitante será inabilitado.
14.18 As condições de habilitação deverão ser mantidas durante todo o procedimento
licitatório.
XV - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1 Declarada a empresa vencedora no sistema, qualquer licitante poderá manifestar,
no prazo de 01 (uma) hora, motivadamente, em campo próprio, a intenção de recorrer,
registrando a síntese de suas razões. Será concedido o prazo de3 (três) dias úteis para
a apresentação das razões de recurso escritas, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
15.1.1 O encaminhamento das razões de recurso e das contrarrazões deverá
ser feito somente por meio do sistema eletrônico.
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15.2 A falta de manifestação de recorrer no prazo de 01 (uma) hora importará em
decadência do exercício do direito de recorrer. Os recursos imotivados ou insubsistentes
não serão recebidos.
15.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.4 Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso devidamente
informado à consideração da autoridade competente que proferirá decisão definitiva
antes da homologação do procedimento.
XVI - DA HOMOLOGAÇÃO
16.1 Não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e à
Administração do TRT da 1ª Região, homologar o procedimento licitatório.
16.2 Havendo recurso, a Administração do TRT da 1ª Região, após deliberar sobre o
mesmo, fará a adjudicação do objeto, homologando o procedimento licitatório, na forma
do artigo 45 do Decreto 10.024/2019.
XVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
17.1 A licitante vencedora deverá assinar o termo contratual no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data de sua convocação, conforme prevê o artigo 64 da Lei nº
8.666/93.
17.2 Quando da assinatura do contrato, será verificado se as condições de habilitação
estão mantidas.
17.3 O TRT também realizará consulta “online” ao Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados (CADIN). O resultado da consulta ao CADIN, que será anexado aos autos do
processo administrativo, não será fator impeditivo para a assinatura do contrato
(Acórdão Nº 6246/2010 – TCU – 2ª Câmara).
XVIII - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
18.1 São obrigações e responsabilidades da Contratada as estabelecidas no item 7.0 do
Termo de Referência e no contrato, bem como as estabelecidas neste item.
18.2 A Contratada deverá ainda apresentar à fiscalização, declaração, na forma do
Anexo VIII deste edital, de que não tem em seu quadro societário cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação e de que não promoverá a inclusão em seu quadro profissional
durante toda a execução contratual, de empregados que sejam cônjuges, companheiros
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ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados
ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em atendimento ao disposto nos artigos
2º, inciso VI, e 3º da Resolução Nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.
XIX - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS
SERVIÇOS
19.1 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, formalmente
designado por intermédio de Portaria, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993 e no Ato nº 156, de 16/09/2019.
XX - DA RESCISÃO DO CONTRATO
20.1 A inexecução parcial ou total do contrato ensejará sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas em lei.
20.2 Constituirá falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, sem
que caiba indenização à Contratada, o não recolhimento do FGTS dos empregados e
das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do
vale-transporte e do auxílio-alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato,
sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para
licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02, durante a vigência
integral do contrato.
20.3 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pela Contratada poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem
prejuízo das demais sanções.
XXI - DO VALOR ESTIMADO
21.1 Estima-se para a prestação do serviço o valor global de R$ 1.184.584,83 (um
milhão, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e
três centavos), de acordo com as planilhas estimativas de custos do Anexo IV.
21.2 Os valores unitários e global estimados pelo Tribunal deverão ser considerados
pelas licitantes como preço máximo, conforme disposto no art. 40, inciso X da Lei
8.666/93.
XXII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
22.1 O prazo de vigência contratual será de 13 (treze) meses, contado a partir da sua
assinatura.
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XXIII - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
23.1 O contrato poderá ser repactuado, ante requerimento da Contratada, acompanhado
de documentação comprobatória do aumento dos custos, observada a periodicidade de
1 (um) ano, contada da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se,
como termo inicial, a data da vigência do acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta.
23.2 Os itens planilhados envolvendo insumos (exceto obrigações decorrentes de
acordo ou convenção coletiva de trabalho e de lei) e materiais em que a comprovação
documental do aumento nos custos reste inviabilizada, poderão ser reajustados, ante
requerimento da Contratada, observada a periodicidade de 1 (um) ano, contada data
limite para apresentação das propostas, adotando-se para tanto, a variação do
IPCA/IBGE, para o período.
23.3 A recomposição poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias,
em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.
23.4 Nas recomposições subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo à última.
23.5 O pedido deverá ser dirigido à fiscalização do contrato e deverá ser expresso
quanto aos valores pretendidos, bem como, quanto à data a partir da qual se requer os
efeitos financeiros.
23.6 Os efeitos financeiros poderão retroagir, conforme o pedido, até a data em que
completada a periodicidade de 1 (um) ano referida nos subitens 23.1 e 23.2,
observados, ainda, os subitens 23.8 e 23.9
23.7 O prazo decadencial para o requerimento da recomposição será de 60 (sessenta)
dias, a contar do dia em que restar preenchido o requisito temporal para a concessão da
mesma, consoante os subitens 23.1 e 23.2. Na hipótese de o pleito estar relacionado a
Instrumento Coletivo (Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo) ou similar, o prazo
contar-se-á a partir da homologação do referido instrumento. Após o prazo estabelecido,
os efeitos financeiros retroagirão, no máximo, até a data do pedido, a depender dos
termos da solicitação da Contratada.
23.8 A celebração de prorrogações contratuais quando já preenchido o requisito
temporal para concessão da repactuação e do reajuste, sem que haja ressalva expressa
a respeito pela Contratada, implicará preclusão lógica do direito de pleiteá-los quanto
aos períodos anteriores às prorrogações.
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23.9 O requerimento de repactuação deverá ser dirigido à gestão do contrato, e seu
deferimento dependerá de prévia comprovação do efetivo aumento nos custos em
relação aos itens planilhados cuja repactuação se requer, o que se dará, conforme o
caso, pelo repasse do aumento salarial e dos demais benefícios trabalhistas, pelo
pagamento do valor vigente da tarifa de transporte urbano, e pela comprovação de que a
Contratada tem suportado acréscimo nos gastos com os demais itens planilhados cuja
repactuação se pretender.
XXIV - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
24.1 Será exigida da licitante vencedora a apresentação ao Gestor do Contrato, no
prazo de 30 (trinta) dias úteis, contado da data de assinatura do contrato,
comprovante de prestação da garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor global da proposta, com validade para todo o período de execução do
objeto do contrato, mediante a opção por uma das modalidades previstas no artigo 56 da
Lei nº 8.666/93:
a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b. Seguro garantia; ou
c. Fiança bancária.
24.1.1 A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e
90(noventa) dias após o término da vigência contratual devendo ser renovada a cada
prorrogação.
24.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; prejuízos diretos
causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada e obrigações
trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas
pela contratada, quando couber.
24.3 A garantia contratual na modalidade de caução em dinheiro deverá ser efetuada
mediante depósito em uma conta garantia na Caixa Econômica Federal, conforme artigo
82 do Decreto nº 93.872/1986, titulada pelas partes: Contratado (caucionário) e Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região (beneficiário).
24.4 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
24.5 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter
validade durante a vigência do contrato, acrescida de 3 (três) meses.
24.6 A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser apresentada conforme o
modelo constante no Anexo X.
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24.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
24.8 Havendo prorrogação da vigência contratual, a Contratada deverá apresentar
complementação da garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor global dos
serviços referentes ao período acrescido, com validade por todo o período prorrogado,
no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contado da data de início dos efeitos do aditivo.
24.9 No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser readequada nas
mesmas condições.
24.10 Poderá ser estabelecido, como condição para as eventuais repactuações, que o
contratado deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo
que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado.
24.11 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventualmente valores
devidos à Contratante.
24.11.1 A garantia somente será liberada mediante a comprovação de que a
empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS, decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para
o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e
relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507/2018.
24.12 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor global do contrato, por dia
de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
24.12.1 A inobservância do prazo fixado para a atualização da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor acrescido,
por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).
24.13 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite do valor a ser
garantido, a título de garantia.
24.14 A retenção efetuada com base no subitem 24.13 não gera direito a nenhum tipo
de compensação financeira à Contratada.
24.15 A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base
no subitem 24.13 por qualquer das modalidades de garantia.
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24.16 O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia, após o
regular processo administrativo, poderá ser glosado de pagamento devido à Contratada.
24.17 O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos
de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.
XXV - DA RETENÇÃO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS
25.1 Nos termos do Ato 113/2013 da Presidência do TRT e da 1ª Região da Resolução
169/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alterada pelas Resoluções CNJ nº
248, de 24/05/2018 e nº 301, de 19/11/2019, as provisões de encargos trabalhistas
relativas a férias, 1/3 constitucional de férias, 13º salário, multa do FGTS por dispensa
sem justa causa e a incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3
constitucional de férias, 13º salário, a serem pagas pelo Contratante à Contratada, serão
glosadas mensalmente do valor referente à “Remuneração total mensal para fins de
retenção de encargos trabalhistas”, subitem 6 da planilha de formação de preço,
integrante da Proposta Comercial, e depositadas exclusivamente em conta vinculada
específica a ser aberta em nome da empresa contratada, na Caixa Econômica Federal –
CEF.
25.2 A Contratada assinará, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação do
Contratante, os documentos de abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para
movimentação – e o termo específico da instituição financeira oficial (Caixa Econômica
Federal – CEF) que permita ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região ter acesso
aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, conforme Anexo IX deste Edital.
25.3 O montante mensal do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das
seguintes rubricas, conforme tabela abaixo colacionada:
CONTIGENCIAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
Lucro Presumido ou
Regime de tributação
Lucro Real
RATI AJUSTADO (RAT X FAP)
0,50%
6%
GRUPO A (a)
34,30% 39,80%
Encargo
Mínimo Máximo
Férias
8,3333%
Abono
de
Férias
(1/3 2,7777%
Constitucional)
13º Salário
8,3333%
Subtotal (b)
19,44%
Incidência GRUPO A (a)*(b) = (c)
6,6694%
7,7388%
Multa FGTS por dispensa sem
justa causa (d)
4,0%
Encargos retidos (c) + (d) = (e)
30,4135% 31,4829%
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25.4 A Contratada poderá solicitar autorização do TRT/RJ para:
a) resgatar da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, os
valores despendidos com o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias
que estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no caput desta
cláusula, desde que comprovado tratar-se dos empregados alocados pela
Contratada para prestação dos serviços contratados;
b) movimentar os recursos da conta-depósito vinculada – bloqueada para
movimentação –, diretamente para a conta corrente dos empregados alocados na
execução do contrato, desde que para o pagamento de verbas trabalhistas que
estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no caput desta cláusula.
25.5 Para resgatar os recursos da conta-depósito vinculada - bloqueada para
movimentação -, conforme previsto na alínea “a” do subitem 25.4, a Contratada, após
pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, deverá apresentar à Fiscalização
do contrato os documentos comprobatórios de que efetivamente pagou a cada
empregado as rubricas indicadas no subitem 25.1.
25.6 O TRT/RJ expedirá, após a confirmação do pagamento das verbas trabalhistas
retidas, a autorização de que trata a alínea “a” do subitem 25.4, encaminhando a referida
autorização ao banco público no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data
da apresentação dos documentos comprobatórios pela Contratada.
25.7 Na situação descrita na alínea “b” do subitem 25.4, o TRT/RJ solicitará ao banco
público oficial que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da transferência
dos valores para a conta corrente do beneficiário, apresente os respectivos
comprovantes de depósitos.
25.8 Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta de que trata este item
deverão ser suportadas na taxa de administração constante na proposta comercial da
empresa.
25.9 O saldo da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação - será
remunerado conforme regras estabelecidas para a conta de poupança pessoa jurídica
ou por outra que venha a substituí-la.
25.10 Pelo descumprimento do prazo de que trata o subitem 25.2, a Contratada sujeitase à:
a) multa de mora de 2% (dois por cento), para atrasos que variarem de 1 (um) a
30 (trinta) dias, incidente sobre o valor mensal do contrato;
b) multa compensatória de 5% (cinco por cento) para atraso superior a 30 (trinta)
dias que possa originar a rescisão unilateral, incidente sobre o valor total do
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contrato, sujeitando-se ainda à aplicação das demais sanções administrativas
previstas nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02.
25.11 Sem prejuízo da multa de que o subitem anterior, configurado o inadimplemento
da obrigação indicada no subitem 25.2, estará a Contratada sujeita às sanções
administrativas inerentes à inexecução total do contrato.
XXVI - DO PAGAMENTO
26.1 O pagamento à Contratada será mensal, de acordo com as quantidades de
imagens efetivamente digitalizadas e entregues ao término de cada período.
26.2 O pagamento será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da nota fiscal ou fatura.
26.2.1 Nos casos de que trata o § 3º, do art. 5º da Lei 8.666/93, os pagamentos
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
nota fiscal ou fatura.
26.2.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento
em que a unidade gestora realizar o ateste da execução do objeto do contrato,
adimplemento de cada parcela, limitado a 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao da
prestação do serviço.
26.3 Fica a Contratada ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será verificado
se as condições de habilitação estão mantidas.
26.4 A Contratante poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento
com as obrigações mencionadas no subitem 26.3.
26.5 O pagamento poderá sofrer adequações decorrentes do não atendimento dos
parâmetros previstos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR – Anexo I).
26.6 Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação de despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras,
devendo, nessa hipótese, o prazo para pagamento ser iniciado após a regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
26.7 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente, sendo que será
considerada a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
26.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
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moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para
o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = N x VP x I, onde:
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido;
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento;
VP = Valor da Parcela em atraso;
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: I = (6/100)/365.
26.9 Fica a empresa vencedora ciente da obrigatoriedade de apresentação do Termo de
Opção pelo Simples, quando assim couber, juntamente com a nota fiscal.
26.9.1 A declaração de que trata o caput poderá ser apresentada por meio
eletrônico, com a utilização de certificação digital disponibilizada pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), desde que no documento eletrônico arquivado
pela fonte pagadora conste a assinatura digital do representante legal e respectiva data
da assinatura.
26.9.2 Caso a empresa vencedora deixe de apresentar o Termo de Opção pelo
Simples, a Contratante verificará sua permanência no Simples Nacional mediante
consulta ao Portal do Simples Nacional, sem prejuízo de a empresa informar
imediatamente à Contratante qualquer alteração da sua permanência no Simples
Nacional.
26.9.3 Verificando-se que a empresa não consta do cadastro do Simples
Nacional, após a consulta realizada na forma do subitem 26.9.2, a Contratante
procederá ao desconto no pagamento devido à empresa do valor referente ao encargo
previsto na Lei nº 9.430 de 27/12/96.
XXVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
27.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no SICAF, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da
Lei nº 10.520 de 10/07/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais
cominações legais previstas na Lei 8.666/93, assegurada a observância do prévio
contraditório e da ampla defesa.
27.2 A penalidade de multa será aplicada de acordo com a tabela abaixo:
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GRAU
1
2
3
4
5
6
ITEM
1
2
3

4

5
6

7
8
9
10
11

1

CORRESPONDÊNCIA
0,2% sobre o valor da notafiscal/fatura.
0,4% sobre o valor da notafiscal/fatura.
0,8% sobre o valor da notafiscal/fatura.
1% sobre o valor da notafiscal/fatura.
1,5% sobre o valor da notafiscal/fatura.
2% sobre o valor da notafiscal/fatura.
DESCRIÇÃODAINFRAÇÃO
GRAU
CONDUTASESPECÍFICAS
Deixar de concluir a mobilização no prazo estipulado no
1
subitem 4.2.1 do Termo de Referência.
Deixar de prestar suporte técnico, conformeestipuladono
4
subitem 4.4.1,"b", do Termo de Referência.
Atrasar, injustificadamente, a entrega das peças
processuais digitalizadas em período superior a 4 dias
1
(INS1 superior a 14 dias, conforme dispostono IMR).
Apresentar,
injustificadamente,
percentual
de
correções igual ou superior a 10% (INS2 menor ou igual
a 90%, conforme disposto no IMR).
Deixar de atender, injustificadamente, as demandas e
necessidades de correção, identificadas a qualquer
tempo pelo Contratante, no prazo previsto no subitem
4.6.3 do Termo de Referência.
Deixar de registrar as indisponibilidades que
prejudiquem a execução do serviço, conforme descrito
no subitem 4.6.4 doTermo de Referência.
Permitir a utilização de tecnologia e mídias móveis
pelos funcionários, conforme subitem 4.8.3 do Termo
de Referência.
Deixar de indicar técnico de segurança do trabalho,
Conforme subitem 7.16.7 do Termo de Referência.
Deixar de obedecer o percentual de preenchimento de
vagas, conforme subitem 7.18.3 do Termo de Referência.
Deixar de observar o prazo de apresentação dos
documentos constantes nos subitens 7.18.4, 7.18.5,
7.18.6 e 7.18.7 do Termo de Referência.
Divulgar sem autorização quaisquer informações a que
tenha acesso, conforme subitem 4.8.1, do Termo de
Referência.
CONDUTASGERAIS
Atrasar a apresentação da nota fiscal/fatura e demais
documentos necessários para atesto da autoridade
competente, no prazo estipulado.
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INCIDÊNCIA
Por dia, limitadoa2%.
Por ocorrência.
Por dia de atraso, e
por lote, limitado a
0,8%.

1

Porlote.

1

Por dia de atraso,
limitado a 0,8%.

1

Por
ocorrência,
limitado a 0,8%.

6

Porocorrência.

2

Por dia de atraso,
limitado a 1,2%.

1

Por ocorrência.

3

Por dia de atraso,
limitado a 2%.

6

Por ocorrência.

1

Por ocorrência e por
dia, limitado a 2%.
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2
3
4

Atrasar, em relação às datas fixadas na legislação, o
pagamento de salários, inclusive férias e 13º salário,
vale-transporte e/ou auxílio alimentação dos seus
funcionários, assim como a quitação das verbas e
multasrescisórias por ocasião do encerramento do
contrato detrabalho.

2
3
4

2

5

Deixar de recolher as contribuições sociais da
Previdência Social e FGTS dos funcionários.

3

4

1
6

Deixar de cumprir qualquer cláusula do Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo da Categoria envolvida
na execução dos serviços.

2

3

7
8

9
10
11
12

Deixar de indicar preposto na data de assinatura do
contrato ou de mantê-lo no local do serviço.
Deixar de fornecer uniformes para cada categoria, na
periodicidade e quantidade estabelecida no Documento
de Referência.

Deixar de efetuar a reposição de funcionários faltosos.
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade dos seus funcionários.
Permitir a presença de funcionário sem uniforme, com
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem
crachá.
Não substituir o funcionário que apresente conduta
inconveniente.
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Por dia, limitado a 5%,
quando afetados 10%
dos postos.
Por dia, limitado a 5%,
quando afetados 20%
dos postos.
Por dia, limitado a 5%,
quando afetados
acima de 20% dos
postos.
Por mês de ocorrência,
quando afetados 10%
dos postos.
Por mês de
ocorrência, quando
afetados 20% dos
postos.
Por mês de ocorrência,
quando
afetados
acima de 20% dos
postos.
Por mês de ocorrência,
Quandoafetados10%d
os postos.
Por mês de
ocorrência, quando
afetados 20% dos
postos.
Por mês de
ocorrência, quando
afetados acima
de 20% dos postos.

2

Por mês de ocorrência.

1

Por mês de ocorrência.

2

Por dia, limitado a 2%,
e a cada mês de
ocorrência.

1

Por mês de ocorrência.

1

Por mês de ocorrência.

2

Por funcionário e a
cada
mês
de
ocorrência.

28

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

13

Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados.

27

Deixar de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual) aos seus funcionários e de adotar
providências em relação àqueles que se negarem a usálos.
Recusar-se, injustificadamente, a executar serviço
previsto no Documento de Referência/contrato.
Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação
formal ou instrução complementar do gestor ou fiscais
do contrato.
Entregar com atraso e de forma injustificada os
esclarecimentos
formais
solicitados
pela
gestão/fiscalização do contrato.
Deixar de comunicara o gestor/fiscal do contrato
qualquer anormalidade referente à execução dos
serviços.
Deixar decumprir, injustificadamente, os horários
estabelecidos no Documento de Referência ou, se for o
caso, determinados pela gestão/fiscalização, observado
o disposto no IMR, quando cabível.
Deixar de iniciar, injustificadamente, a execução de
serviço nos prazos estabelecidos no Documento de
Referência ou, se for o caso, determinados pela
gestão/fiscalização do contrato, observado o disposto
no IMR, quando cabível.
Deixar de disponibilizar equipamentos, ferramentas,
aparelhos e/ou materiais necessários à realização dos
serviços, e em perfeitas condições de uso.
Deixar de zelar pelas instalações do Contratante.
Executar serviços incompletos, paliativos, substitutivos
como por caráter permanente, ou deixar de
providenciar recomposição complementar.
Destruir ou danificar bens materiais ou documentos por
culpa ou dolo de seus funcionários.
Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou consequência letal nas
dependências do Contratante.
Suspender ou interromper a execução dos serviços
contratados, salvo por motivo de força maior.
Utilizar as dependências da Contratante para fins

28

diversos do objeto do Contrato.
Deixar de manter as condições de habilitação para a
contratação.

14
15
16
17
18

19

20

21
22
23
24
25
26
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3

Por funcionário e a
cada mês de
ocorrência.

2

Por mês de ocorrência.

5

Por serviço recusado.

2

Por descumprimento.

1

Por dia, limitado a 1%.

2

Por fato não
comunicado.

2

Por descumprimento
ou por hora, conforme
o caso, limitado a2%.

2

Por descumprimento
ou por dia, conforme o
caso, limitado a 2%.

2

Por mês de ocorrência.

2

Por fato gerador.

3

Por serviço incompleto.

2

Por fato ou material,
conforme o caso.

6

Por fato gerador.

6

Por dia, limitado a 5%.

4

Por mês que verificada
a ocorrência.

4

Por mês de ocorrência.
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Descumprir quaisquer outras obrigações previstas no
Por mês de ocorrência
Documento de Referência, que não tenham sido objeto
ou
fato
gerador,
2
29
de previsão específica. A penalidade será aplicada a
conforme o caso.
partir do segundo registro do acontecimento de mesma
natureza.
A critério da autoridade competente, considerando a falta de gravidade da conduta e
OBS: ausência de prejuízos, poderá ser aplicada a penalidade de Advertência na primeira
ocorrência das condutas descritas nesta tabela.
As multas previstas nesta tabela são cumuláveis, limitando-se a 10% sobre o valor da nota
OBS2:
fiscal a totalidade das multas a serem aplicadas por mês.
MULTAS POR ATRASO NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E POR INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL

1

2

3
4

Atrasar o início da prestação do serviço contratado,
limitado a 15 dias. Após o décimo quinto dia e a critério
da Administração, poderá ser configurada a inexecução
total da obrigação.
Atrasar o início da prestação do serviço contratado, em
prazo superior a 15 dias, no caso de a Administração,
segundo critério de conveniência e oportunidade,
entender razoável o prosseguimento da execução do
objeto.
Inexecução parcial. Entendendo se como qualquer ato
promovido pela Contratada que implique a
descontinuidade dos serviços.
Inexecução total.

0,5%, por dia, sobre o valor anual
da contratação.

10% sobre o valor global da
contratação.
10% sobre o valor da parcela
inadimplida.
Até 30% sobre o valor total da
contratação ou da parcela
inadimplida.

27.3 Sujeita-se também a contratada às penalidades previstas nos incisos I e III do Art.
87, da Lei 8.666/93.
27.4 O procedimento administrativo, para apurar a existência de fatos ensejadores de
aplicação de penalidades, será regido pelo Ato nº 18/2017 da Presidência do TRT da 1ª
Região.
27.5 Na forma o Ato nº 18/2017 da Presidência deste TRT, o valor da multa, aplicada
após o regular processo administrativo, será deduzido dos créditos futuros da contratada
ou, se inviabilizado, cobrado por meio de GRU. Inviabilizada a dedução e havendo
inadimplemento da GRU, será executada a garantia de execução contratual. Não se
efetivando o pagamento por um dos meios anteriores, serão adotadas as providências
inerentes à inscrição em dívida ativa.
27.5.1 A Contratada autoriza o TRT/RJ a descontar das faturas devidas, os
valores correspondentes às multas aplicadas.
27.6 As sanções previstas nos itens 27.1 e 27.3 poderão ser aplicadas cumulativamente
com a de multa e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do contrato.
Comissão Permanente de Licitação
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27.7 É vedado elevar arbitrariamente os preços, vender, como verdadeira ou perfeita,
mercadoria falsificada ou deteriorada, entregar uma mercadoria por outra, alterar
substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida, tornar, por qualquer
modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato, conforme
previsto no art. 96 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se o infrator à pena de detenção, de 03
(três) a 06 (seis) anos sem prejuízo das sanções acima elencadas.
XXVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1 Fica ressalvado ao TRT o direito de, por provocação ou de ofício, em razão de
ilegalidade, anular, no todo ou em parte, ou revogar por interesse público a presente
Licitação, bem como aumentar ou suprimir o valor da presente aquisição, dentro dos
limites fixados, em conformidade com os arts. 49 e 65, §§ 1º e 2º, ambos da Lei
8.666/93.
28.2 Fica a licitante ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitação.
28.3 A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições
estabelecidas neste edital.
28.4 A Contratada não poderá transferir a terceiro a prestação do serviço, por
qualquer forma, parcial ou integralmente, nem subcontratar a prestação a que está
obrigada.
28.5 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público,
que impeça realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário,
independente de nova comunicação, salvo aviso expresso da Comissão Permanente de
Licitação.
28.6 Quaisquer esclarecimentos e/ou alterações serão comunicados por meio do site do
TRT - www.trt1.jus.br e www.compras.gov.com.br. As retificações, por iniciativa oficial ou
provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes.
28.7 O sistema eletrônico produzirá, automaticamente, ata circunstanciada da sessão
pública imediatamente após seu encerramento, a qual ficará acessível no Portal de
Compras do Governo Federal – Compras.gov e nela serão registradas as ocorrências
relevantes.
28.8 O resultado desta licitação será divulgado no sítio www.compras.gov.br e publicado
na Imprensa Oficial.
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28.9 Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da
Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, excluído
qualquer outro.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
Leonardo do Nascimento Lopes dos Santos
Diretor da Secretaria de Administração de Contratos - SCO
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32

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

ANEXO VIII
Modelo de Declaração Referente Resolução CNJ nº 07/2005
Ref.: Pregão nº 14/2022
...............................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº........................................., por intermédio de seu representante legal, Sr
(a)........................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº
................................., e do CPF nº ......................................, DECLARA que não tem em
seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção
ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação e que não
promoverá a inclusão em seu quadro profissional durante toda a execução contratual, de
empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região, em atendimento ao disposto nos artigos 2º, inciso VI, e 3º da Resolução Nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.
..............................................
(data)
....................................................................
(representante)
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ANEXO IX
AUTORIZAÇÃO
Ref.: Pregão nº 14/2022
A(o) Sr(a) Gerente
Caixa Econômica Federal
Ag. ___________
Cidade/UF:__________________

Senhor(a) Gerente,
Autorizo(amos), em caráter irrevogável e irretratável, que a Caixa realize os
procedimentos abaixo descritos, única e exclusivamente por ordem do TRT da 1ª
Região, relacionados às Contas-depósito poupança PJ, porventura abertas por iniciativa
do TRT da 1ª Região, nesta dependência e vinculadas ao Contrato nº ______________
firmado de acordo com a publicação no Diário Oficial _______ do dia ___/___/_____,
página nº ______.
- Aplicar em caderneta de poupança os recursos disponíveis;
- Resgatar valores aplicados;
- Transferir recursos Conta-depósito poupança PJ para a Conta Única da União;
- Efetuar qualquer outra movimentação financeira na Conta-depósito poupança PJ; e
- Fornecer informações das movimentações financeiras da Conta-depósito poupança PJ.
Atenciosamente,
___________________________________________
(nome do Proponente)
___________________________________
(local e data)
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ANEXO X
Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução Contratual
Ref.: Pregão nº 14/2022
1. Pela presente, o (a) ............................ (nome da instituição fiadora) com sede em
.................... (endereço completo), por seus representantes legais infra-assinados,
declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa
renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa
........................ (nome da empresa afiançada), com sede em...................... (endereço
completo), até o limite de R$ .............. (valor da garantia) .............. (valor por escrito)
para efeito de garantia à execução do Contrato nº ............ (número do contrato),
decorrente do processo licitatório .......... (modalidade e número do instrumento
convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região para .............. (objeto da licitação).
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA,
de todas as obrigações estipuladas no contrato acima tratado, abrangendo o pagamento
de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas;
c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.
3. Esta fiança é válida por ......... (período correspondente à vigência do contrato
acrescida de 3 (três) meses, quando previsto no Edital), contados a partir de .......... (data
de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto, em.......... (último dia de
vigência).
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela
AFIANÇADA, o FIADOR efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no
âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região.
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90
(noventa) dias após o vencimento desta fiança.
6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por
este FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste
ato e por este instrumento perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais
e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região se ver compelido a ingressar em juízo para
demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.
Comissão Permanente de Licitação
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8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o
FIADOR não tiver recebido do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região qualquer
comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de
que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original
desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de
qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em
consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação
assumida por força deste documento.
9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e
que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação
bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar
a presente fiança.
10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir
Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são
autorizados pela referida entidade federal.
(Local e data)
(Instituição garantidora)
(Assinaturas autorizadas)
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Ref.: Pregão nº 14/2022

Declaro que a empresa ..................................................., inscrita no CNPJ nº
...................................., inscrição estadual nº ............................., estabelecida em
............................, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a
administração pública:
Nome do Órgão/Empresa
____________________
____________________
____________________
____________________

Vigência do Contrato
________________
________________
________________
________________

Valor total do Contrato
________________
________________
________________
________________

Valor total dos Contratos R$ _______________
Local e data

_____________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

Observação:
Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço
completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
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ANEXO XII
MODELO DE DECLARAÇÃO
Ref.: Pregão nº 14/2022
DECLARO não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando
trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria
Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016 e Portaria MTP nº 671/2021.
DECLARO não ter sido condenada por infringir as leis de combate à discriminação de
raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão dos
arts. 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro;
do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de Palermo) e das Convenções da
OIT nos arts. nº 29 e 105.

..............................................
(data)
....................................................................
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DIVISÃO DE CONTRATOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA - DICOD

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto:

Contratação

de

serviço

de

digitalização de peças processuais.
Processo: 400/2022.

1
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PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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1 OBJETO:
1.1 Visa o presente Termo de Referência a detalhar os elementos necessários à contratação de
serviço de digitalização de peças judiciais, conforme detalhado a seguir, por intermédio da
modalidade licitatória “PREGÃO”, na forma da Lei nº 8.666/93, da Lei 10.520/02, Decreto
3.555/00 e Decreto 10.024/19.
1.2 O objeto da contratação enquadra-se na definição de serviço comum, de acordo com o art. 1º,
parágrafo único da Lei 10.520/02.
1.3 As atividades decorrentes dos serviços a serem contratados não se confundem com as
inerentes às categorias funcionais da Contratante.

2.0 REGIME DA CONTRATAÇÃO:
2.1 A contratação será em regime de empreitada por preço unitário.

3.0 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1 Atender à Resolução 185/2017, que dispõe sobre o Sistema Processo Judicial Eletrônico
(Pje) e à Resolução CNJ 420/2021, que dispõe sobre a adoção do processo eletrônico e o
planejamento nacional da conversão e digitalização do acervo processual físico remanescente
dos órgãos do Poder Judiciário.
3.2 Os referidos atos normativos determinam a digitalização das peças processuais dos autos
físicos dos processos de todas as classes processuais.
3.3 A contratação de empresa especializada proporciona maior agilidade no atendimento das
determinações mencionadas, em razão da dedicação exclusiva à tarefa de digitalização.

4.0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1 Do Quantitativo de Páginas a Serem Digitalizadas:
4.1.1 Estima-se a digitalização do quantitativo aproximado de 11 milhões de imagens (36.412
volumes de autos processuais), na razão de aproximadamente 49.000 imagens, ou 162 volumes
de autos processuais, por dia de trabalho.
4.2 Do Prazo de Execução do Contrato:
4.2.1 O primeiro mês de execução do objeto do contrato será reservado para mobilização da
Contratada, período em que deverá disponibilizar a central de digitalização nas dependências da
Contratante, com os recursos adequados, e o prazo para concluir a digitalização será de 11
meses.
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4.2.2 A Contratada poderá iniciar a execução dos serviços já no primeiro mês de vigência desde
que seja concluída a sua mobilização e expedido o Termo de Autorização de Início de Serviços
pela Fiscalização.
4.3 Do Local de Prestação do Serviço:
4.3.1 O serviço será executado nas dependências da Contratante, no Edifício Darcy Vargas
localizado na Av. General Justo, 275, Rio de Janeiro, RJ.
4.3.2 A área disponibilizada será de aproximadamente 450 m² e contará, quando da realização
dos serviços, com toda a infraestrutura elétrica, iluminação e mobiliário, sendo capaz de suportar
o trabalho em regime de 8 x 5 (oito horas por dia durante cinco dias por semana, de segunda a
sexta, das 8h às 17h), conforme planta baixa contida no Anexo II.
4.3.2.1 O mobiliário compreenderá entre 76 a 91 estantes, 30 mesas (sendo 15 de maior tamanho
para preparação dos documentos), 27 cadeiras e 3 armários (destinados à material de escritório).
4.3.2.2 Eventual majoração poderá ocorrer mediante análise de disponibilidade e viabilidade por
parte da Contratante.
4.3.2.3 O regime de trabalho poderá ser alterado em razão de restrições sanitárias ou de outra
natureza de forma a se adequar ao expediente das unidades da Contratante.
4.4 Da Estrutura para os Serviços de Digitalização:
4.4.1 Caberá à Contratada disponibilizar a infraestrutura de hardware e software necessária à
efetiva execução do serviço, incluindo conjunto de estações de trabalho em quantidade e
especificação técnica adequada, devendo:
a) disponibilizar central de digitalização de documentação nas dependências da Contratante, com
os recursos quantitativa e qualitativamente adequados (exemplo: profissionais, scanners,
sistemas e computadores, inclusive para armazenamento e backup de imagens, nobreaks,
switches, cabeamento de rede, e material de consumo de escritório como papel, grampeadores,
canetas, tesouras, extratores de grampo, grampos trilhos plásticos, entre outros) para atender
volumes e prazos previstos no contrato, responsabilizando-se pelo planejamento e
operacionalização da linha de produção de digitalização de imagens, bem como pela permanente
manutenção, de modo a evitar qualquer interrupção dos trabalhos. Os computadores deverão
possuir software antivírus instalado;
b) prestar suporte técnico necessário para a execução dos serviços;
c) primar pela integração, controle, rapidez, segurança e qualidade, proporcionando imagens
nítidas, segurança no armazenamento, serviço eficiente, rápido e organizado.
4.4.2 Software de Controle de recebimento de documentos:
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4.4.2.1 A Contratada deverá utilizar software de controle e recebimento de documentos com
objetivo de obter controle da recepção e verificar se todos os processos estão descritos na guia de
remessa, especificados os volumes e apensos e ainda registrar toda e qualquer anormalidade
encontrada nos processos, registrando data e hora do recebimento em sistema próprio, que
deverá possuir as seguintes funcionalidades:
a) a solução deve ser Web;
b) a solução deve permitir listar os documentos e/ ou caixas protocolados, possibilitando o envio
de relatório contendo a assinatura do responsável pelo recebimento/movimentação;
c) a solução deve permitir a consulta parametrizada dos processos, considerando local de envio,
data de envio e recebimento, número do processo, número da caixa na custódia e outros índices
que possam ser entendidos como necessários para rastreabilidade;
d) a solução deverá manter todas as informações de acesso a cada rotina armazenadas em base de
dados de maneira que permita ser auditada a qualquer momento;
e) a solução deverá permitir o acompanhamento do Instrumento de Medição de Resultados
estabelecido, apontando de forma on-line possíveis desvios.
4.4.2.2 O controle deverá permitir a localização imediata pela Contratada dos processos e
volumes em fase de digitalização, permitindo sua entrega à Contratante em caso de urgência.
4.4.3 Software de captura, indexação e controle de qualidade e gestão:
4.4.3.1 De forma a garantir um alto grau de confiabilidade na conversão dos documentos, deverá
ser utilizado pela Contratada uma solução de Document Imaging (Gestão Eletrônica de
Documentos) que atenda a todos os pré-requisitos definidos no projeto e suportar,
obrigatoriamente, as funcionalidades descritas abaixo:
a) Requisitos de captura: definição de brilho e contraste da imagem; definição da resolução
(dpi); definição do tamanho do original; controle de seleção de áreas; criação de perfis de
digitalização para cada tipo de documento; suporte a documentos coloridos, tons de cinza e
monocromáticos; remoção de borda preta; desvio da folha e exclusão automática de imagens em
branco; remoção de linha horizontal; remoção de linha vertical; frente e verso; rotação de
imagem automática e manual; salvamento/carregamento de perfis de scanner compatíveis;
digitalização por lote, documento único ou varredura de única página; visualização de miniaturas
redimensionáveis com base nas preferências; separação automática de lotes;
b) Requisitos de tratamento das imagens: alinhamento da imagem; remoção de sujeiras; remoção
de sombras; remoção de linhas horizontais e verticais; eliminação/limpeza de bordas pretas;
melhoramento da imagem de zonas previamente definidas;
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c) Requisitos de indexação: possibilidade de indexação automática ou manual com dupla
digitação; possibilidade de leitura de código de barras; capacidade de processamento de OCR
full-text; ordenação por nome, data, status, etc.; possibilidade de atualização dos lotes; pesquisa
de lotes em andamento; definição do formato do arquivo de imagem de saída, pelo menos nos
padrões TIFF grupos single/multipage, BMP, PCX, JPG, CALS, PDF e PCX; capacidade de
reordenação de imagens digitalizadas (mover, eliminar, inserir, substituir);
d) Requisitos de administração e gestão: coleta de estatísticas, relatórios e auditoria; criação e
modificação de classes, classes de lote de documentos e tipos de formulários; capacidade de criar
e personalizar fluxo de trabalho; obtenção de informações detalhadas a respeito do andamento do
processo de digitalização, inclusive quantas imagens de um dado lote já foram processadas, em
quaisquer de seus passos; manutenção de LOG de auditoria que permita a rastreabilidade do
processamento de cada lote, com indicação do(s) operador(es) que efetuaram a captura e a
validação de cada documento e/ou lote de documentos.
4.4.4 Software para compressão de arquivos e OCR:
a) A solução de software adotada pela Contratada deve prover compressão mínima de 30% do
tamanho dos arquivos originais em TIFF e JPEF com conversão para PDF;
b) O software deve suportar vários níveis de arquivos PDF/A-1 e PDF/A-2;
c) O software deverá trabalhar em modo automático para compressão e conversão de lotes de
documentos;
d) O software deve prover reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) com acurácia média
mínima de 90%.
4.4.5 Aparato tecnológico necessário à execução do serviço:
4.4.5.1 A Contratada deverá disponibilizar a quantidade necessária de scanners dimensionados
para os serviços descritos, devendo utilizar equipamentos de alta produtividade, desenvolvidos
especificamente para este tipo de atividade e que possuam, no mínimo, as seguintes
características:
a) alimentador automático de documentos para, no mínimo, 500 folhas, suportando papéis de 75
a 200 g/m²;
b) dispositivo detector de folha dupla;
c) digitalização dos dois lados do documento (duplex) com tecnologia de digitalização (captura)
tipo CCD duplo (charge coupled device);
d) produção mínima de 100 ppm simplex e 200 ppm duplex modo retrato;
e) interface no mínimo de USB 2.0 de alta velocidade
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f) resolução ótica mínima de 300 X 300 dpi;
g) suporte de papel tamanho até A3;
h) digitalização em escalas de cinza, preto e branco e colorido, com detecção automática de cor;
i) bivolt;
j) suporte a documentos de múltiplos tamanhos em um único lote de digitalização;
k) deverá acompanhar mesa digitalizadora para digitalização das capas dos processos e apensos.
4.4.5.2 Entende-se como quantidade necessária de scanners a alocação mínima de equipamentos
nos moldes descritos no subitem anterior considerando a utilização de 50% da capacidade
técnica (ciclo diário).
4.4.5.3 A Contratante fornecerá a infraestrutura para o armazenamento definitivo dos
documentos digitalizados pela Contratada.
4.4.5.4 Toda e qualquer intervenção técnica para realização do trabalho diário que vier a ser
necessária para assegurar o funcionamento dos scanners e computadores é de responsabilidade
da Contratada e deverá ocorrer em até 24 horas, não sendo admitidas interrupções na prestação
do serviço.
4.4.5.5 A Contratada deve possuir, no local de realização dos serviços, backup de todas as
imagens produzidas durante toda a vigência contratual.
4.5 Das Características dos Documentos a Serem Digitalizados:
4.5.1 As peças processuais a serem digitalizadas possuem as seguintes características:
a) compõem autos de processos;
b) encontram-se encadernadas em volumes de, no máximo, aproximadamente 250 folhas;
c) são folhas perfuradas;
d) são folhas tipo carta, ofício, executiva, A4 e A3, com gramaturas variadas, normalmente entre
75 a 90 g/m², sendo que poderá haver também documentos menores e/ou maiores e em formatos
diferentes que também serão digitalizados;
e) as folhas podem ser de papel branco, reciclado, colorido etc;
f) as folhas podem ter documentos colados ou grampeados;
g) devem ser incluídas as capas dos autos processuais, que medem aproximadamente 23 x 34 cm
fechada e 50 x 34 cm aberta, sendo necessário digitalizar apenas a parte da capa que contém
informações, sem, contudo, recortá-la;
h) pode haver grampos, clipes ou colchetes;
i) pode haver textos digitalizados, manuscritos ou fotocopiados;
j) pode haver documentos em mau estado de conservação e qualidade;
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k) pode haver folhas com informações frente e verso;
l) pode haver documentos com legibilidade ruim;
m) alguns processos podem conter fotografias, gráficos, planilhas, plantas arquitetônicas, cupons
fiscais e outros tipos de informações.
4.5.2 Deverão ser digitalizados todos os documentos contidos nos processos, tais como fotos
coloridas ou convencionais, folhas tipo carta, ofício, executiva, A4, A3 e demais, com
gramaturas variadas, inclusive documentos grampeados em folhas (carteiras de trabalho, carnês
do INSS, talões de notas fiscais etc.).
4.5.3 Os textos ou documentos contidos no verso da página também deverão ser digitalizados,
bem como todos os volumes apensos ou anexos. No caso de páginas com frente e verso, deverão
ser descartadas as folhas em branco ou que contiverem apenas a aposição de carimbo escrito “em
branco”, as quais não serão faturadas.
4.5.4 O Anexo VII apresenta fotos exemplificativas dos documentos a serem digitalizados.
4.6 Das etapas do processo de digitalização:
4.6.1 O processo de digitalização constitui-se das seguintes etapas:
4.6.1.1 Recebimento:
4.6.1.1.1 Os lotes, compostos por no máximo 25 processos armazenados em caixas box da
Contratante, serão encaminhados e recebidos pelo Supervisor da linha de produção da
Contratada.
4.6.1.1.2 Junto com o lote será entregue uma guia de remessa em PDF/A preenchida pelo
Contratante (Anexo III), devendo ser conferida, assinada com certificação digital pelo Supervisor
da linha de produção e pelo Fiscal e juntada ao processo administrativo eletrônico referente à
contratação, tendo em vista que tal ato caracterizará a transferência de responsabilidade sobre os
respectivos processos.
4.6.1.1.3 A guia de remessa conterá as informações do respectivo lote, especificando-se a
quantidade de processos, os números dos processos que estão sendo disponibilizados para
digitalização, o número de volumes, bem como a existência de apensos, e a quantidade de
páginas de cada processo.
4.6.1.1.4 Qualquer desvio de informações deverá ser notificado pela Contratada no recebimento
da guia de remessa e antes de iniciar as atividades de digitalização.
4.6.1.2 Preparação dos documentos:
4.6.1.2.1 Em todas as etapas dos documentos físicos deverá ser preservada a integridade do
acervo, mantendo-se o cuidado no manuseio do material em virtude da fragilidade do suporte em
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papel, evitando dobras, marcas ou amarrações que representem riscos à integridade da
documentação.
4.6.1.2.2 Todos os documentos, antes do processo de digitalização, deverão obrigatoriamente
passar por um processo de análise de sua estrutura física, seu estado de conservação.
4.6.1.2.3 Os processos serão desmontados, higienizados e separados de suas capas, mantendo
formação ordenada, com identificação e separação das folhas, devendo ser realizada a retirada de
materiais como grampos, clips, fitas adesivas, colchetes e outros objetos apensados ou afixados
nas folhas.
4.6.1.2.4 Deverá haver procedimentos simples de recuperação de partes rasgadas ou amassadas e
a limpeza das folhas, caso haja alguma sujidade, com materiais que não prejudiquem a
digitalização e a utilização do documento, cabendo à Contratada o fornecimento dos materiais
necessários.
4.6.1.2.5 Os grampos que estiverem fixando documentos de pequeno porte, não deverão ser
removidos para evitar extravio, desde que não prejudiquem a digitalização.
4.6.1.2.6 Deverá haver a conferência da sequência das páginas, observando se há ausência de
numeração de páginas, duplicação de números, sequência incorreta e peças processuais ausentes
(que pode ser atestada pelo intervalo de imagens e pela caracterização de que algum documento
ou peça processual foram retirados dos autos).
4.6.1.2.7 No caso de constatação de ausência de alguma página ou documento, sequência
incorreta, numeração repetida, folhas sem numerar, documentos que não estejam em suporte em
papel (CDs, DVDs) ou outros problemas, o Supervisor da linha de produção entrará em contato
com o Fiscal para tratamento e certificação por escrito da pendência, devendo tal documento ser
juntado no início do arquivo eletrônico do respectivo processo.
4.6.1.3 Escaneamento:
4.6.1.3.1 Consiste na captura de imagens frente e verso das folhas com a operação do scanner e o
manuseio dos volumes, convertendo-os, de capa a capa em arquivos eletrônicos, mantidas a
ordem original das páginas.
4.6.1.3.2 O serviço de digitalização deverá ser executado por caixa, evitando-se extravio de
folhas.
4.6.1.3.3 Os arquivos gerados deverão apresentar as características constantes no subitem 4.7.
4.6.1.3.4 Os documentos delicados (em papel de seda, por exemplo) e os de pequeno porte (guias
de recolhimento, anotações, bilhetes, cupons fiscais antigos, etiquetas, carteiras profissionais),
documentos danificados, rasurados, ilegíveis, deverão ser digitalizados em scanner de mesa,
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adequado para tais documentos, e inseridos nos arquivos PDF/A na respectiva ordem.
4.6.1.3.5 Folhas de processos que contiverem diversos documentos deverão ser digitalizadas em
uma imagem única com todos documentos bem como cada documento individualmente.
4.6.1.3.6 Os documentos de grande porte deverão ser digitalizados com redução de imagem para
o tamanho de papel A4, podendo se estender a mais de uma folha quando a qualidade da imagem
ficar comprometida.
4.6.1.3.7 Antes de passar para a próxima etapa, a Contratada deverá conferir se o processo foi
digitalizado integralmente e verificar a qualidade das imagens.
4.6.1.4 Montagem:
4.6.1.4.1 A recomposição dos documentos físicos consiste na colocação das peças processuais
dentro da respectiva capa, devidamente fixadas por grampos trilhos plásticos, respeitada a ordem
crescente de numeração das folhas em todos os volumes, apensos e demais documentos anexos.
Essa etapa poderá ser realizada pelo mesmo operador do scanner, pela equipe de higienização ou
outro, conforme a organização da Contratada.
4.6.1.4.2 Os processos físicos serão reorganizados, remontados na sua condição original e
conferidos para serem devidamente devolvidos à Contratante.
4.6.1.4.3 Deverão ser afixadas etiquetas em cada volume contendo a expressão “Digitalizado”.
4.6.1.4.4 Os volumes de processos deverão ser recolocados em suas caixas de origem, nas
condições em que foram recebidos, de forma a garantir a integridade física dos autos.
4.6.1.4.5 A Contratada deverá providenciar estoque necessário de trilhos plásticos,
grampeadores, grampos e demais materiais para realizar a reconstituição dos autos físicos.
4.6.1.5 Controle de qualidade:
4.6.1.5.1 Compreende a análise dos arquivos PDF/A e dos autos físicos e, em caso de erro, a
devida correção.
4.6.1.5.2 As imagens geradas serão tratadas de forma a garantir a nitidez e legibilidade. A
atividade de limpeza da imagem digitalizada, retirando pontos e traços não contidos quando da
criação do documento deverá ocorrer de forma automática em 100% dos casos, retirando, assim,
imperfeições que prejudiquem a visualização com clareza e a indexação dos documentos (OCR)
da seguinte forma: eliminação ou remoção de possíveis bordas pretas; remoção de possíveis
sujeiras; verificação da ordenação dos textos e imagens; verificação da qualidade da resolução e
nitidez das imagens geradas, com registro das possíveis ocorrências de ilegibilidade do original,
caso em que a Contratada poderá apor um carimbo eletrônico com os dizeres “DOCUMENTO
ILEGÍVEL, DIGITALIZAÇÃO PREJUDICIADA”; redigitalização de imagens com baixa
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qualidade, livre de ônus para a Contratante.
4.6.1.5.3 Caberá à Contratada manter o registro dos controles de quantidade e qualidade dos
serviços executados, possibilitando o pronto acesso a eles, a qualquer tempo, sempre que
solicitado pelo Contratante, e apresentar relatório semanal de ocorrências que dificultem ou
impeçam a digitalização com qualidade satisfatória, com registro das possíveis ocorrências de
ilegibilidade do original.
4.6.1.6 Entrega:
4.6.1.6.1 Ao término de cada guia de remessa, a Contratada deverá encaminhar os documentos
físicos e eletrônicos processados para fins de aprovação pela Contratante, devendo a guia ser
novamente assinada após conferência integral da presença dos processos (volumes e apensos)
listados.
4.6.1.6.2 Os arquivos dos processos digitalizados serão entregues em pendrive ou HD externo à
fiscalização do contrato, a qual, em computador da Contratante, realizará a transferência destes
para a rede corporativa no horário das 8h às 9h ou das 16h às 17h.
4.6.1.6.3 Para fins de controle de qualidade e pagamento dos serviços, a Fiscalização do Contrato
deverá, de forma pessoal e intransferível, preencher o quantitativo de páginas digitalizadas
efetivamente entregues para cada processo e analisar integralmente ao menos 1 volume físico e
seu(s) correspondente(s) digital(is) de cada guia de remessa, validando a remontagem do
processo judicial e se o arquivo digital corresponde ao processo original em cada uma de suas
páginas, além de analisar os aspectos de legibilidade, fidedignidade, correção e pesquisa textual.
4.6.1.6.4 A avaliação da qualidade para documentos manuscritos e/ou com baixa legibilidade
será realizada através da qualidade da imagem gerada e não somente do texto produzido;
4.6.1.6.5 Sendo detectado, na amostra analisada, índice de rejeição >= 5% por inadequação do
serviço prestado frente às especificações deste termo, o lote (guia de remessa) em referência será
devolvido integralmente à Contratada para conferência e reprocessamento, além de correção de
outros achados inconformes, repercutindo na retenção do pagamento dos documentos
devolvidos.
4.6.1.6.6 Os serviços rejeitados de que tratam os itens precedentes deverão ser reprocessados
pela Contratada, sob suas expensas, sem qualquer ônus para a Contratante e, depois de
considerados conforme pela Contratante, serão apresentados no relatório de produtividade do
período em que foram reprocessados.
4.6.2 No prazo máximo de 10 dias úteis contado a partir do recebimento do lote, a Contratada
deverá entregar as peças processuais digitalizadas (arquivos PDF/A) e devolver os documentos
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originais devidamente remontados, devendo, antes da devolução, submeter o material produzido
a seu controle de qualidade interno.
4.6.3 As demandas e necessidades de correção identificadas pela Contratante deverão ser
atendidas em até 3 dias úteis a partir da notificação.
4.6.4 A Contratada deverá comunicar todas as indisponibilidades ocorridas que prejudiquem a
execução do serviço, fazendo constar a data/hora inicial e final da indisponibilidade, a descrição
do fato ocorrido e sua repercussão, bem assim a quem atribui a ocorrência.
4.6.5 A Contratada deve possuir total controle dos processamentos dos documentos,
disponibilizando à Contratante a qualquer tempo o processo que for solicitado.
4.7 Das Características dos Arquivos Gerados:
4.7.1 A digitalização dos documentos deverá ser executada em conformidade com as
especificações abaixo:
a) tipo de imagem: preto e branco, tons de cinza ou colorido;
b) resolução: 300 dpi, tanto na horizontal quanto na vertical, podendo haver majoração apenas
em caso de manutenção de legibilidade;
c) formato: A4 com orientação correta para leitura;
d) processamento: OCR de forma a possibilitar a pesquisa textual nas imagens das páginas
contidas em cada arquivo (PDF/A pesquisável) com acurácia mínima de 90%;
e) software: VRS (ou similar com desempenho igual ou superior);
f) o processo de digitalização deverá gerar um banco de dados full-text para possibilitar pesquisa
por palavra em qualquer parte dos documentos digitalizados;
g) os arquivos digitais em formato PDF/A deverão ser identificados de modo que não existam no
acervo dois identificadores de arquivos iguais e que permita a sua localização e identificação
futura;
h) as imagens deverão passar por correção de orientação, correção de nivelamento (deskew),
remoção de ruído e remoção de fundo;
i) os arquivos digitais com OCR deverão apresentar qualidade com duas camadas (texto
reconhecido abaixo da imagem original), com todas as imagens ordenadas e alinhadas;
j) as imagens geradas deverão corresponder fidedignamente às imagens do processo físico, sem
corte, sem bordas e que principalmente estejam legíveis, caso o documento físico assim permitir.
4.7.2 Deverá ser realizado tratamento das imagens e textos digitalizados em todas as imagens
geradas, de forma a garantir a nitidez e legibilidade das mesmas.
4.7.3 Os arquivos eletrônicos gerados deverão ser comprimidos com redução mínima de 30% do
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tamanho original, sem perda significativa de resolução, mantendo-se arquivos únicos para cada
processo, identificados com a classe do órgão remetente (no caso, o TRT 1ª Região) e o número
do processo, nessa ordem, separados por ponto (Classe.Numeração) e salvos em pastas com a
identificação da Vara do Trabalho e do número da guia de remessa.
4.7.4 Para efeito de aplicação do indicador nº 2 do Instrumento de Medição de Resultado
previsto no Anexo I, entende-se por não-conformidade do arquivo gerado a presença de imagens
ilegíveis e com a nitidez afetada.
4.8 Da Segurança da Informação:
4.8.1 A Contratada e todos os seus funcionários alocados na presente contratação deverão assinar
Termo de Confidencialidade e Não-Divulgação (Anexo VI), comprometendo-se a não divulgar
sem autorização quaisquer informações a que tenham acesso no processo de digitalização junto à
Contratante.
4.8.2 Após a execução da digitalização dos processos constantes de cada guia, a Contratada
deverá aguardar a conferência a ser realizada pela Contratante e, não sendo identificadas
incorreções, os arquivos deverão ser apagados de todos os equipamentos utilizados para a
realização dos serviços, devendo permanecer apenas no sistema de backup, que deverá ficar
localizado nas dependências da Contratante e que será apagado ao término da contratação.
4.8.3 Não será permitida a utilização de qualquer tipo de tecnologia e mídia móvel, inclusive
celulares, pelos empregados da Contratada, para garantir a segurança e evitar a cópia de
informações, devendo os equipamentos e os bens pessoais serem guardados antes da liberação do
acesso à área de trabalho até o final do expediente.
4.8.4 A Contratada deverá implementar as medidas que forem necessárias à segurança da
informação em conformidade com a Política de Segurança da Tecnologia da Informação e
Comunicações da Contratante e com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
4.8.4.1 À exceção do computador utilizado pelo supervisor da linha de produção, todas as
máquinas fornecidas pela Contratada deverão estar impedidas de reconhecer dispositivos móveis,
tais como mídias de armazenamento, placas de rede, dongles bluetooth e antenas wi-fi, salvo se
previamente autorizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação da Contratante.
4.9 Da Transferência de Conhecimento:
4.9.1 Caberá à Contratada zelar e assegurar a transferência de todo conhecimento adquirido ou
produzido, relativamente a serviços em andamento ou finalizados, para a Contratante.
4.10 Da Mão de Obra:
4.10.1 A Contratada deverá empregar para prestação serviços diários nas dependências da
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Contratante:
a) Supervisor da linha de produção: responsável pela supervisão, de modo a garantir o pleno
funcionamento da linha de produção em seus respectivos turnos de trabalho. Deverá interagir
com os servidores da Contratante para recepção dos documentos, controlando suas entradas e
saídas, organizando os lotes de acordo com os procedimentos necessários, garantindo que
estejam aptos a ser digitalizados, disponibilizando para todo o pessoal de produção os recursos
para execução dos serviços, controlando a produtividade individual de cada profissional nas
diversas etapas da linha de produção, bem como manter relatórios estatísticos de produção
semanais atualizados, para que as metas de produção sejam atingidas, e ainda atuar na
substituição de pessoas ou máquinas quando necessário. Também será responsável técnico para a
implantação do fluxo de trabalho e execução dos serviços, bem como será o responsável por
apresentar e implementar soluções que garantam a qualidade dos documentos processados.
Curso superior completo, 1 ano de experiência em digitalização e certificação válida AIIM ECM
Specialist emitido pela AIIM;
b) Auxiliares de Arquivo: deverão possuir, no mínimo, ensino médio completo e serão
responsáveis pela higienização dos processos, organização do material a ser digitalizado, bem
como definição das técnicas para recuperar os documentos a serem digitalizados seguindo
criteriosamente os seguintes passos: remoção do pó e demais sujidades a seco, utilizando-se de
trinchas, escovas macias, pincel e flanelas; remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais
como: prendedores metálicos ou grampos, clips, insetos, e outros agentes que provocam a
deterioração dos documentos; preparação dos documentos para o processo de digitalização, com
a realização das tarefas tais como desencadernação, verificação de partes dobradas, amassadas,
rasgadas e agrupamento destes; seleção das peças para digitalização; e remontagem dos
processos digitalizados;
c) Operadores de Scanner: execução da captura e digitalização dos lotes preparados através dos
scanners disponíveis na linha de produção. Escolaridade mínima: ensino médio completo e
conhecimentos em informática;
d) Controladores de Qualidade: verificação e liberação dos lotes digitalizados efetuando o
controle de qualidade da digitalização e indexação das imagens digitalizadas. Em certos casos,
estarão aptos a redigitalizar e reorganizar documentos que estejam faltando ou fora de
conformidade com os originais. Deverão também verificar a qualidade dos trabalhos efetuados
pelos auxiliares de arquivo, certificando-se principalmente da correta ordenação de páginas nos
autos físicos, e devolver a eles os processos não-conformes, para regularização. Escolaridade
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mínima: ensino médio completo, conhecimentos em informática e diferenciação de peças
processuais;
e) Profissional de Suporte Técnico: suporte à linha de produção, garantindo que todos os
elementos de hardware e software estejam em perfeito funcionamento, sem interrupção.
Escolaridade mínima: Escolaridade mínima: ensino médio completo e conhecimentos avançados
em informática.
4.10.1.1 Sugere-se, para atendimento das metas de produção, a composição de equipe mínima de
auxiliares de arquivo, operadores de scanner e controladores de qualidade formada por 19
pessoas, considerando resultados obtidos em contratações anteriores pela Contratante que
verificaram uma produção diária de 2.619 imagens por pessoa.
4.10.2 A Contratada deverá informar, através de plano de trabalho, por meio de documento a ser
entregue ao Gestor do contrato durante a reunião inicial para validação em até 5 dias úteis, de
que forma ocorrerá a coordenação dos serviços, bem como os profissionais responsáveis pela
tarefa, seus limites de atuação e os meios utilizados para comunicação destes profissionais com a
Contratada, de forma a permitir a otimização e o bom andamento dos serviços contratados.
4.10.2.1 Em caso de desaprovação, a Contratada terá até 5 dias úteis, contados da ciência, para
devidas correções/alterações.
4.10.2.2 O plano de trabalho deverá ser reenviado sempre que for necessária a alteração de
rotinas.
4.10.3 O Gerente de projeto deverá estar apto a atender, em até 1 dia útil da solicitação
formulada pelo fiscal ou gestor do contrato, as convocações para reuniões técnicas com a
finalidade de solucionar problemas relacionados à execução do contrato, sem qualquer ônus
adicional, preferencialmente online, salvo necessidade de atendimento presencial verificado pela
Contratante.

5.0 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR):
5.1 O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) previsto no Anexo I será empregado para
avaliação do desempenho da Contratada, conforme os critérios para o atingimento das metas
fixadas.

6.0 SUBCONTRATAÇÃO:
6.1 A Contratada não poderá transferir a terceiro a prestação do serviço, por qualquer forma,
parcial ou integralmente, nem subcontratar a prestação a que está obrigada.
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7.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1 Indicar, na data da assinatura do contrato, nome e telefone do supervisor da linha de
produção, o qual atuará como preposto na forma do art. 68 da Lei nº 8.666/93.
7.2 Dar plena e fiel execução ao contrato, respeitando todas as cláusulas e condições
estabelecidas.
7.3 Comunicar imediatamente quaisquer irregularidades que possam comprometer a eficiência,
responsabilidade e qualidade dos serviços, dando ciência à fiscalização do contrato, por escrito,
para a adoção das providências cabíveis.
7.4 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do contrato em
tempo nunca superior a 02 (dois) dias úteis, salvo por motivo justo e comprovadamente alheio à
vontade da Contratada.
7.5 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação para contratar com
a Administração Pública, apresentando, no que couber e sempre que solicitado, os documentos
que comprovem as condições inerentes à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação
econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, em consonância com a legislação
vigente.
7.6 Assumir objetivamente inteira responsabilidade civil e administrativa pelo fornecimento do
objeto contratual, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como:
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos
concernentes à contratação, inclusive seguros contra acidentes de trabalho, bem como
indenizações decorrentes de todo e qualquer dano pessoal e material causados, voluntária ou
involuntariamente, por seus prepostos durante e/ou em decorrência da execução dos serviços
contratados, providenciando imediata reparação dos prejuízos impostos à Contratante ou a
terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e honorários advocatícios.
7.7 Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos
convencionados com segurança e qualidade.
7.8 Selecionar, contratar e treinar o pessoal destinado à execução do objeto, observando as
condições estabelecidas nos acordos e convenções coletivas pertinentes à categoria.
7.9 Responsabilizar-se pela eficiente execução dos serviços com o número de profissionais
indicado em sua planilha, conforme modelo do Anexo V, para o cumprimento integral e eficiente
das obrigações previstas no presente Termo de Referência, mantendo os serviços em quantidade
e qualidade necessária à plena execução do objeto, sem interrupção, seja por motivo de férias,
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descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão, greve ou outros análogos, obedecidas às
disposições da legislação trabalhista vigente.
7.10 Fornecer treinamento adequado e suficiente aos seus funcionários, tanto quanto às técnicas
de trabalho, às normas de segurança da Administração, inclusive para prevenção de incêndios, e
ao comportamento desejado.
7.11 Responsabilizar-se pelo controle da frequência de seus funcionários, cuidando para que os
serviços sejam prestados dentro dos padrões de excelência, sob os aspectos da organização,
eficiência, qualidade e economicidade dos recursos humanos e materiais.
7.12 Apresentar declaração de que tem pleno conhecimento dos antecedentes civil e criminal de
cada um dos prestadores de serviço alocados ao contrato, por eles responsabilizando-se, na forma
do presente Termo de Referência.
7.13 Apresentar à Contratante, sempre que exigido, a respectiva Carteira Profissional e demais
documentos relativos aos empregados alocados no contrato.
7.14 REGRAS COMPORTAMENTAIS:
7.14.1 Exigir dos empregados alocados à prestação do serviço o rigoroso cumprimento das
seguintes disposições:
a) Comparecer ao trabalho sempre asseado, uniformizado e portando crachá;
b) Manter sigilo quanto às informações que, em decorrência do trabalho, chegar ao seu
conhecimento, sob pena de responsabilidade;
c) Tratar as pessoas com urbanidade e respeito, independente do cargo ou posição que ocupam;
d) Zelar pelo uso adequado da linguagem, evitando gírias, palavrões ou expressões não
apropriados ao tipo de relacionamento formal que o trabalho impõe;
e) Comunicar quaisquer irregularidades que possam comprometer a eficiência, responsabilidade
e qualidade dos serviços, dando ciência à fiscalização do contrato, quando necessário, para que o
serviço em hipótese alguma deixe de ser prestado;
f) Manter-se no posto de trabalho, só se afastando para o cumprimento de tarefas pertinentes ao
serviço que lhe foi confiado;
g) Não atender a solicitações para cumprir tarefas de caráter particular ou estranhas às suas
funções;
h) Não fumar enquanto no desempenho de suas funções, em face do risco de dano ao patrimônio
da Administração.
7.15 FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CRACHÁS:
7.15.1 Fornecer, no mínimo, 3 camisas para o período de vigência do contrato, conforme
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discriminado no Anexo IV, compatíveis com a formalidade e austeridade do Poder Judiciário,
repondo imediatamente as peças em mau estado.
7.15.1.1 A Contratada fica obrigada a fornecer o número de jogos de uniformes estabelecido em
Convenção Coletiva de Trabalho, caso seja superior ao constante do item 7.15.1.
7.15.2 Preparar e fornecer aos funcionários crachá com a respectiva foto, nome, matrícula e
função.
7.15.3 Cuidar para que os funcionários compareçam ao trabalho sempre asseados e
uniformizados e portem crachá, enquanto em serviço.
7.15.4 Observar que os modelos do traje e do crachá deverão ser adequados e conterão, no
mínimo, as peças indicadas no Anexo IV.
7.15.5 Caso a empresa vencedora do certame tenha outro(s) contrato (s) com empregados
alocados nas dependências da Contratante, a cor do uniforme utilizado pelos trabalhadores
deverá ser distinta dos demais.
7.15.6 Fornecer armários, tipo vestiário, com cadeado, em quantidade suficiente ao atendimento
de todos os seus funcionários, individualmente, para que possam guardar suas roupas e
pertences.
7.16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EM MATÉRIA DE MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO:
7.16.1 A Contratada deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do
trabalho, de acordo com as normas do MTE, devendo fornecer aos empregados os equipamentos
de segurança (equipamentos de Proteção Individual - EPI e coletiva – EPC) que se fizerem
necessários, para a execução de serviços, bem como, fiscalizar o uso, em especial pelo que
consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE. Deverá ser comprovada, através de ficha de
entrega de EPI, a disponibilidade do equipamento de proteção individual e o treinamento do uso
correto dos mesmos.
7.16.1.1 Todos os equipamentos de proteção individual disponibilizados, pela empresa
Contratada, para os empregados devem possuir Certificado de Aprovação – CA.
7.16.1.2 Deverão ser fornecidos, no mínimo:
a) álcool gel 70%, para uso dermatológico.
b) máscaras reutilizáveis de tecido tripla camada para deslocamento entre local de trabalho e
residência – 3 unidades por funcionário;
c) máscaras descartáveis para uso no local de trabalho, tipo N95;
d) luvas de látex ou vinil em tamanho adequado;
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e) óculos de proteção;
f) tocas descartáveis;
g) álcool gel 70% para limpeza dos equipamentos e superfícies no início e ao fim do turno de
trabalho.
7.16.2 A Contratada deverá elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE. A Contratada terá
um prazo de 30 dias, a partir da data da publicação do extrato do contrato, ou do início da sua
vigência, caso seja posterior, para apresentar o PPRA da empresa, disponibilizando anualmente a
sua atualização à fiscalização do contrato. Deverá ter identificado no PPRA o GHE - Grupo
Homogêneo de Exposição do TRT/RJ, relacionados aos riscos no ambiente de trabalho da
Contratante.
7.16.3 A Contratada deverá elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores,
de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE. A Contratada terá um prazo de 30 dias, a
partir da data da publicação do extrato do contrato, ou do início da sua vigência, caso seja
posterior, para apresentar o PCMSO da empresa, disponibilizando anualmente a sua atualização
à fiscalização do contrato. Deverá ser comprovado através de exame médico se o empregado está
apto para trabalho em altura e em eletricidade, quando evidenciados estes riscos nas atividades
desenvolvidas. Deverá ter identificado no PCMSO o GHE - Grupo Homogêneo de Exposição do
TRT/RJ, relacionados aos riscos no ambiente de trabalho da Contratante.
7.16.4 A Contratada deverá assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os
trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga
horária mínima de 2 (duas) horas mensais, conforme a Resolução nº 98/2012 do CSJT, devendo
disponibilizar, mensalmente, à fiscalização do contrato o respectivo documento comprobatório
da capacitação dos empregados em saúde e segurança no trabalho.
7.16.5 Agendar com a Contratante visita prévia para conhecimento do local de trabalho e
obtenção das informações necessárias para elaboração do PCMSO (Programa de Controle
Médico da Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).
7.16.6 A empresa Contratada deverá disponibilizar treinamento de capacitação para o
desempenho das funções, por parte de seus empregados, junto à Contratante, conforme
preconizado nas Normas Regulamentadoras do MTE. A comprovação do treinamento deverá ser
registrada e arquivada pela Contratada, podendo ser objeto de eventual fiscalização por parte da
Contratante.
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7.16.7 A empresa Contratada deverá proceder à indicação de técnico de segurança do trabalho,
ou outro funcionário com essa designação, ainda antes do início das atividades, para assegurar o
perfeito cumprimento das Normas Regulamentadoras do MTE nas atividades desenvolvidas
pelos empregados.
7.16.8 Observar as normas de proteção de fadiga dos empregados, especialmente aquelas
consubstanciadas na NR 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a Convenção nº
127 da Organização Internacional do Trabalho.
7.16.9 Providenciar, para todos os funcionários alocados ao contrato, cobertura por Plano de
saúde e auxílio alimentação.
7.16.10 A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o
trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o
acesso de equipamentos de combate a incêndio.
7.16.11 Observar as orientações dos órgãos de saúde no que concerne ao enfrentamento do
Covid-19, em especial a cartilha elaborada pelo Ministério da Saúde, disponível em
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/covid-19/cartilha-doministerio-da-saude.
7.16.12 Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à correta operação e
manutenção de equipamentos elétricos, mantendo seus empregados devidamente qualificados
quanto às normas legais de segurança.
7.17 REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:
7.17.1 Zelar pelo cumprimento da legislação pertinente, dos acordos coletivos e das convenções
da categoria, assim como das condições contratadas;
7.17.2 Manter os pagamentos em dia, sendo vedado vinculá-los aos repasses mensais feitos pela
Contratante.
7.17.3 Providenciar o pagamento dos salários nas contas dos empregados, por depósito bancário,
em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos
serviços.
7.18 DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.18.1 Na definição das rotinas de execução das atividades para contratação dos serviços
terceirizados deverá ser previsto e estimado período adequado, para a orientação e ambientação
dos trabalhadores às políticas de responsabilidade socioambiental adotadas na Contratante,
durante toda a vigência do contrato.
7.18.2 A Contratada deverá manter durante toda vigência do contrato, as seguintes condições:
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a) Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em
condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos
da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016, e da Portaria MTP nº 671, de
08/11/2021;
b) Não ter sido condenada, a Contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à
discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a
previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal
Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de Palermo) e das Convenções da
OIT nos arts. 29 e 105.
7.18.3 As empresas com cem ou mais empregados em seu quadro devem observar o disposto no
art. 93 da Lei 8.213/91 e no art. 36 do Decreto 3.298/99, que determinam o preenchimento de
dois a cinco por cento dos cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou
pessoas portadoras de deficiência habilitadas.
7.18.3.1 O percentual será definido proporcionalmente ao número total de empregados da
empresa na forma do art. 36, observando-se que, após a definição do percentual aplicável, este
deverá incidir sobre o quantitativo de profissionais alocados para o contrato a ser celebrado com
a Contratante.
7.18.3.2 O percentual de reserva de vagas será feito obedecendo à seguinte proporção:
a) para empresas cujo número total de empregados varie de 100 a 200, será observado o
percentual de 2%;
b) para empresas cujo número total de empregados varie de 201 a 500, será observado o
percentual de 3%;
c) para empresas cujo número total de empregados varie de 501 a 1000, será observado o
percentual de 4%;
d) para empresas cujo número total de empregados supere a 1000, será observado o percentual
de 5%.
7.18.3.2.1 Em caso de fracionamento do número dessas vagas, haverá a elevação deste número
para o primeiro número inteiro subsequente. Ressalte-se que essa reserva nunca será inferior a
uma vaga.
7.18.3.3 A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as condições a que se
refere o subitem 7.18.3, sob pena de rescisão contratual.
7.18.4 No primeiro mês da prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar a seguinte
documentação:
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a) relação dos empregados terceirizados, contendo nome completo, cargo ou função, valor do
salário, horário do posto de trabalho, número do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
couber;
b) CTPS dos empregados terceirizados, devidamente anotada pela Contratada; e
c) exames médicos admissionais dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso.
7.18.4.1 Sempre que houver admissão de novos empregados pela Contratada, os documentos do
subitem 7.18.4 deverão ser apresentados.
7.18.4.2 Sempre que houver alteração na relação de empregados terceirizados, mencionada na
alínea “a” do subitem 7.18.4, a Contratada deverá encaminhar uma nova relação à unidade
gestora do contrato.
7.18.5 Entregar, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços à fiscalização
do contrato os seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade dos
mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal
do domicílio ou sede da Contratada;
c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e) Qualificação econômica financeira, quando couber.
7.18.6 Entregar, até o dia 30 (trinta) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, quando
solicitado pela administração, quaisquer dos seguintes documentos:
a) Extratos da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração;
b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que
conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços
ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação,
entre outros previstos em sentença, acordo ou convenção coletiva);
e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato;
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f) Documentos complementares relativos ao cumprimento dos encargos fiscais, trabalhistas e
previdenciários.
7.18.7 Entregar a documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato,
após o último mês de prestação dos serviços, no prazo de até 10 (dez) dias:
a) Recibos de quitação dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, ou
outro instrumento equivalente, devidamente homologados, quando exigível;
b) Comunicação aos órgãos competentes da extinção do contrato de trabalho;
c) Comprovação da anotação da extinção do contrato na CTPS, conforme estabelece o art. 477
da Consolidação das Leis Trabalhistas;
d) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões
contratuais;
e) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;
f) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados, quando exigível.
7.18.8 Os documentos elencados nos subitens 7.18.4, 7.18.5, 7.18.6 e 7.18.7 deverão ser
encaminhados por e-mail e assinados digitalmente.
7.18.9 Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de
recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
7.18.10 Fica a Contratada obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar a
Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia de execução contratual, na forma prevista no
edital da Licitação.
7.18.11 Fica ainda a Contratada obrigada, no momento da assinatura do contrato, a autorizar a
Contratante a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do
FGTS, quando estes não forem adimplidos, na forma prevista no edital de Licitação.
7.18.12 Obriga-se a Contratada a não colocar à disposição da Contratante, para o exercício de
funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/2012
do Conselho Nacional de Justiça (art. 4º Resolução 156/12 – CNJ).
7.18.13 Cientificar seus funcionários que, embora sujeitos às normas do Órgão, em nenhuma
hipótese terão vínculo empregatício com a Contratante, mantendo-o somente com a empresa
prestadora de serviços que, como tal, responderá única e exclusivamente por quaisquer ônus
relativos às despesas, taxas, tributos, contribuições sociais, indenizações trabalhistas, vales
transporte, vales refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes do
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Contrato.
7.18.14 Comprovar o cumprimento de todos os requisitos técnicos exigidos, a qualquer
momento, a critério do Contratante.
7.18.15 Responsabilizar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos manuseados por seus
funcionários, na forma do subitem 4.8.
7.18.16 Responsabilizar-se pelo zelo de todos os documentos manuseados por seus funcionários,
evitando danos, mudança de ordem e o extravio de folhas.
7.18.17 Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à contratante e/ou a
terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. Quando
necessário, repor, no prazo máximo de 5 dias úteis, após a devida comprovação de
responsabilidade, qualquer objeto que tenha sido danificado e/ ou extraviado.
7.18.17.1.1 Eventual dano causado pela Contratada aos processos deverá ser relatado em um
boletim de ocorrências que deverá ser apresentado à Contratante no prazo máximo de 24 horas
do ocorrido e juntado no início do arquivo eletrônico do referido processo e no processo
administrativo eletrônico referente à contratação.
7.18.18 Orientar seus empregados quanto ao fato de que não poderão se retirar dos prédios ou
instalações da contratada portando volumes ou objetos que não sejam de uso pessoal, sem a
autorização da contratante e a liberação no posto de vigilância da unidade, em respeito às normas
de segurança da Contratante.
7.18.19 Responder pela idoneidade moral e técnica de seus funcionários, promovendo a
substituição, em até 24 horas, de funcionários cuja conduta esteja ocasionando prejuízos à
adequada execução dos trabalhos.
7.18.20 Fornecer e manter um livro de ocorrências, onde constarão quaisquer outros fatos
relevantes, sendo que este controle deverá ser entregue para vistoria do fiscal técnico, quando
solicitado.
7.18.21 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em
parte, os defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou
materiais empregados.

8.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1 São obrigações da Contratante as resultantes da observância da Lei 8.666/93 e as descritas
nos subitens abaixo.
8.2 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
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acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência.
8.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
8.5 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
8.6 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.
8.7 Observar os controles descritos no item Diretrizes para Controle de Acesso Físico da Norma
Complementar nº 7/IN01/DSIC/GSIPR.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.
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ANEXO I
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

Indicador 1 - Pontualidade
Finalidade

Estimular a realização dos serviços no prazo estabelecido.

Meta a Cumprir

Totalidade dos processos contidos na Guia de Remessa digitalizados em até 10
dias úteis contados a partir do recebimento do lote pelo Supervisor da linha de
produção.

Instrumento de Medição

Guia de Remessa.

Periodicidade

A cada guia de remessa

Mecanismo de Cálculo

Cada Guia de remessa será verificada individualmente. Considerar-se-á o
número de dias úteis decorridos entre o recebimento da guia de remessa pela
Contratada e a sua devolução à Contratante = INS1.

Início de Vigência

Data do recebimento da guia de remessa pela Contratada, nos termos do item
4.6.1.1. do Documento de Referência.
INS1 até 10 dias úteis: 100% do valor correspondente ao número de páginas
digitalizadas solicitadas na Guia de remessa.

Faixas de Ajuste no
Pagamento

INS1 de 11 a 12 dias úteis: 95% do valor correspondente ao número de páginas
digitalizadas solicitadas na Guia de remessa.
INS1 de 13 a 14 dias úteis: 90% do valor correspondente ao número de páginas
digitalizadas solicitadas na Guia de remessa.
INS1 superior a 14 dias: 85% do valor correspondente ao número de páginas
digitalizadas solicitadas na Guia de remessa e aplicação de sanções.

Sanções

Aplicação das sanções administrativas nos termos expressos no contrato.
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Indicador 2 - Qualidade
Finalidade

Assegurar qualidade à execução dos serviços.

Meta a Cumprir

Periodicidade

Ausência de não-conformidades, tais quais definidas no subitem 4.7.4 e 4.6.1.4
do Termo de Referência.
Conferência manual e visual dos processos físicos e das peças processuais
digitalizadas de ao menos 1 volume por guia de remessa.
A cada guia de remessa

Mecanismo de Cálculo

Relação percentual entre a soma da quantidade de peças processuais
digitalizadas rejeitadas (PPDR) e a quantidade de inconformidades verificadas
nos autos físicos dividido (IAF) pelo soma do total de páginas digitalizadas
(TPD) e do total de páginas físicas nos volumes e apensos conferidos (TPF):

Instrumento de Medição

Início de Vigência

Não aplicável

𝐼𝑁𝑆2 = 1 −

𝑃𝑃𝐷𝑅 + 𝐼𝐴𝐹
𝑇𝑃𝐷 + 𝑇𝑃𝐹

INS2 > 95%: 100% do valor correspondente às Guias de remessa recebidas
após o ajuste do INS1.
Faixas de Ajuste no
Pagamento

90 < INS2 < 95%: 95% do valor correspondente às Guias de remessa recebidas
após o ajuste do INS1.
INS2 < 90%: 90% do valor correspondente às Guias de remessa recebidas após
o ajuste do INS1 e aplicação de sanções.

Sanções

Aplicação das sanções administrativas nos termos expressos no contrato.
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ANEXO III
MODELO DE GUIA DE REMESSA

GUIA DE REMESSA Nº
Caixa

VT:

Número do Processo

Total de volumes:

Volumes

Apensos

Total de apensos:

Última Folha do
Processo Principal

Total de folhas:

ENTREGA em: ___ / ____ / _____

DEVOLUÇÃO em ___ / ____ / _____

Nome do supervisor

Nome do supervisor

Nome do fiscal

Nome do fiscal
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ANEXO IV - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

1 - DADOS DA CONTRATAÇÃO
Quadro 1.1 - Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

Horário:

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

A Vigência é Prorrogável?

Prazo Máximo de Vigência:

Edifício Darcy Vargas

11 meses

PROAD 400/2022

13 meses

Quadro 1.2 - Identificação do Serviço
Objeto da Contratação:

Serviço de digitalização de processos judiciais.
Tipo de Serviço

Unidade de Medida:

Quantidade a Contratar:

Digitalização de Processos Judiciais

página/imagem

11.000.000 de páginas/imagem

Quadro 1.3 - Detalhamento do Objeto
Tipo de
Jornada de
Trabalho

Item

Posto de Trabalho

1

Supervisor

2

Auxiliar de Arquivo

3

Operador de Scanner

4

Controlador de Qualidade

5

Técnico de Informática

40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

Período

Jornada de
Trabalho
Mensal

Quantidad
e de
Postos

Ocupantes
por Posto

Quantidade de
Profissionais

Diurno

200 horas

1

1

1

Diurno

200 horas

12

1

12

Diurno

200 horas

2

1

2

Diurno

200 horas

5

1

5

Diurno

200 horas

1

1

1

21

n/a

21

TOTAL

Quadro 1.4 - Trabalho no Recesso

Item

Posto de Trabalho

1
2
3
4
5

Supervisor
Auxiliar de Arquivo
Operador de Scanner
Controlador de Qualidade
Técnico de Informática

Quantidade de profissional
total

Quantidade de
profissionais que
trabalharão durante o
recesso

1

1

12

12

2

2

5

5

1

1
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2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.1 - Digitalização de Processos Judiciais
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
0 1

Categoria Profissional:

Quantidade de Profissionais:

1

SUPERVISOR
Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

Turno:

40 horas semanais

200 horas

Diurno

Instrumento Coletivo de Trabalho:

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

( x ) Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

TI RIO
Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

(

) Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

SINDDP
Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

(

) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

01/09/2021

Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

R$ 2.648,26

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo
n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

Alíquota (%)
n/a

R$

n/a

R$

-

n/a

R$

-

n/a

R$

-

n/a

R$

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:

R$
R$

Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte

Custo diário (R$)
R$
8,10

Dias referência

Total

Valor (R$)
2.648,26

2.648,26
2.648,26

Valor (R$)

Desconto

21 R$

170,10

R$

158,90

R$

-

21 R$
R$

622,65
241,64

R$
R$
R$

6,23
2,42
-

R$
R$
R$

616,42
239,22
-

B
C
D

Alimentação
Benefícios indiretos (cláusula 14ª CC)

E

Outros (especificar)

R$

-

Total Benefícios Mensais e Diários

R$

855,64

R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
85,87
290,80
0,93
377,60

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
529,65
39,72
26,48
5,30
66,21
211,86
158,90
15,89
1.054,01

R$
-

29,65
-

MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL
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Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

D

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
220,60
73,62
294,22

4,42%
15,53%

R$
R$

117,05
411,27

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

0,79
0,26
1,06

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado

%
0,42%
0,03%
0,013%
1,94%
0,77%
0,06%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
11,12
0,79
0,34
51,38
20,39
1,59

Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)

3,44%
6,67%

R$
R$

91,10
176,64

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)

%
8,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
220,60
43,96
0,53
21,72
0,79

Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

10,86%
4,32%
15,18%

R$
R$
R$
R$

287,60
114,40
402,01

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,67%
15,18%
0,00%
77,22%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
1.054,01
411,27
1,06
176,64
402,01
2.044,99

R$

5.926,49

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

TOTAL

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

G

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
A
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
C
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL

%
8,35%
7,00%
7,60%
5,00%
1,65%
35,20%

Valor

R$

VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

2.086,12
R$ 8.012,61

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

1 SUPERVISOR

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
2.648,26
855,64
377,60
2.044,99
5.926,49
2.086,12
8.012,61

R$

8.012,61

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.2 - Digitalização de Processos Judiciais
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
0 2

Categoria Profissional:

Quantidade de Profissionais:

12

AUXILIAR DE ARQUIVO
Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

Turno:

40 horas semanais

200 horas

Diurno

Instrumento Coletivo de Trabalho:

(X)

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

TI RIO

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

( )

SINDDP

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

( ) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

01/09/2021

Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

R$ 1.365,77

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo

Alíquota (%)
n/a

n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

R$

n/a

-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:

R$
R$

Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte

B
C
D
E

Custo diário (R$)
R$
8,10

Alimentação
Benefícios indiretos (cláusula 14ª CC)

R$
-

Dias referência

29,65
-

Outros (especificar)

Total

Valor (R$)
1.365,77

1.365,77
1.365,77

Valor (R$)

Desconto

21

R$

170,10

R$

158,90

R$

-

21

R$
R$
R$

622,65
241,64
-

R$
R$
R$

6,23
2,42
-

R$
R$
R$

616,42
239,22
-

R$

-

R$

-

R$

855,64

Total Benefícios Mensais e Diários
MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
85,87
290,80
0,93
377,60

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
273,15
20,49
13,66
2,73
34,14
109,26
81,95
8,19
543,58

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

%
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
6,00%
0,60%
39,80%

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

D

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
113,77
37,97
151,74

4,42%
15,53%

R$
R$

60,37
212,10

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

%
0,42%
0,03%
0,013%
1,94%
0,77%
0,06%
3,44%
6,67%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5,74
0,41
0,18
26,50
10,52
0,82
46,98
91,10

%
8,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
113,77
22,67
0,27
11,20
0,41

0,00%
10,86%
4,32%
15,18%

R$
R$
R$
R$

148,32
59,00
207,32

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,67%
15,18%
0,00%
77,22%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
543,58
212,10
0,55
91,10
207,32
1.054,65

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)
0,41
0,14
0,55

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado
Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)
TOTAL

Valor (R$)

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

G

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

R$

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
C
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL

%
8,35%
7,00%
7,60%
5,00%
1,65%
35,20%

VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

3.653,66

Valor

R$

1.286,09

R$

4.939,75

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
1.365,77
855,64
377,60
1.054,65
3.653,66
1.286,09
4.939,75

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

12 AUXILIAR DE ARQUIVO

R$

59.277,00

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.3 - Digitalização de Processos Judiciais
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
0 3

Categoria Profissional:

Quantidade de Profissionais:

2

OPERADOR DE SCANNER
Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

Turno:

200 horas

Diurno

Instrumento Coletivo de Trabalho:

(X)

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

TI RIO

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

( )

SINDDP

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

( ) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

01/09/2021

Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

R$ 1.365,77

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo

Alíquota (%)
n/a

n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

R$

n/a

-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:

R$
R$

Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte

B
C
D
E

Custo diário (R$)
R$
8,10

Alimentação
Benefícios indiretos (cláusula 14ª CC)

R$

29,65

Dias referência

Total

Valor (R$)
1.365,77

1.365,77
1.365,77

Valor (R$)

Desconto

21

R$

170,10

R$

158,90

R$

-

21

R$
R$
R$

622,65
241,64
-

R$
R$
R$

6,23
2,42
-

R$
R$
R$

616,42
239,22
-

R$

-

R$

855,64

R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
85,87
290,80
0,93
377,60

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
273,15
20,49
13,66
2,73
34,14
109,26
81,95
8,19
543,58

Outros (especificar)

Total Benefícios Mensais e Diários
MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

%
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
6,00%
0,60%
39,80%

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

D

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
113,77
37,97
151,74

4,42%
15,53%

R$
R$

60,37
212,10

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado

%
0,42%
0,03%
0,013%
1,94%
0,77%
0,06%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

5,74
0,41
0,18
26,50
10,52
0,82

Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)
TOTAL

3,44%
6,67%

R$
R$

46,98
91,10

%
8,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
113,77
22,67
0,27
11,20
0,41

0,00%
10,86%
4,32%
15,18%

R$
R$
R$
R$

148,32
59,00
207,32

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,67%
15,18%
0,00%
77,22%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
543,58
212,10
0,55
91,10
207,32
1.054,65

R$

3.653,66

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)
0,41
0,14
0,55

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

Valor (R$)

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

G

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
A
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
C
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL
VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

%
8,35%
7,00%
7,60%
5,00%
1,65%
35,20%

Valor

R$

1.286,09

R$

4.939,75

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
1.365,77
855,64
377,60
1.054,65
3.653,66
1.286,09
4.939,75

R$

9.879,50

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.5 - Controlador de qualidade
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
4

Quantidade de Profissionais:

Categoria Profissional:

Controlador de Qualidade

5

Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

Turno:

40 horas semanais

200 horas

Diurno

Instrumento Coletivo de Trabalho:

(X)

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

TI RIO

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

( )

SINDDP

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

( ) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

01/09/2021

Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

R$ 1.365,77

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo

Alíquota (%)
n/a

n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

R$

n/a

-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:

R$
R$

Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte

B
C
D
E

Custo diário (R$)
R$
8,10

Alimentação
Benefícios indiretos (cláusula 15ª CC)
Seguro(auxílio funeral) Cláusula 13ª CC
Outros (especificar)

R$
-

Dias referência

29,65
-

Total

Valor (R$)
1.365,77

1.365,77
1.365,77

Valor (R$)

Desconto

21

R$

170,10

R$

158,90

R$

-

21

R$
R$
R$

622,65
241,64
-

R$
R$
R$

6,23
2,42
-

R$
R$
R$

616,42
239,22
-

R$

-

Total Benefícios Mensais e Diários

R$

-

R$

855,64

MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
85,87
290,80
0,93
377,60

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
273,15
20,49
13,66
2,73
34,14
109,26
81,95
8,19
543,58

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C
D

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
113,77
37,97
151,74

4,42%
15,53%

R$
R$

60,37
212,10

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

%
0,42%
0,03%
0,013%
1,94%
0,77%
0,06%
3,44%
6,67%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5,74
0,41
0,18
26,50
10,52
0,82
46,98
91,10

%
8,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
113,77
22,67
0,27
11,20
0,41

0,00%
10,86%
4,32%
15,18%

R$
R$
R$
R$

148,32
59,00
207,32

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,67%
15,18%
0,00%
77,22%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
543,58
212,10
0,55
91,10
207,32
1.054,65

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)
0,41
0,14
0,55

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado
Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)
TOTAL

Valor (R$)

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

G

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

R$

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
A
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
C
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL

%
8,35%
7,00%
7,60%
5,00%
1,65%
35,20%

VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

3.653,66

Valor

R$

1.286,09

R$

4.939,75

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

5

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
1.365,77
855,64
377,60
1.054,65
3.653,66
1.286,09
4.939,75

R$

24.698,75

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.5 - Digitalização de Processos Judiciais
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
0 5

Quantidade de Profissionais:

Categoria Profissional:

1

Técnico de Informática
Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

40 horas semanais
Instrumento Coletivo de Trabalho:

(X)

Turno:

200 horas

Diurno

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

TI RIO

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

( )

SINDDP

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

( ) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

01/09/2021

Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

R$ 1.733,85

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo

Alíquota (%)
n/a

n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

R$

n/a

-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:

R$
R$

Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte

B
C
D
E

Custo diário (R$)
R$
8,10

Alimentação
Benefícios indiretos (cláusula 15ª CC)
Seguro(auxílio funeral) Cláusula 13ª CC
Outros (especificar)

R$
-

Dias referência

29,65
-

Total

Valor (R$)
1.733,85

1.733,85
1.733,85

Valor (R$)

Desconto

21

R$

170,10

R$

158,90

R$

-

21

R$
R$
R$

622,65
241,64
-

R$
R$
R$

6,23
2,42
-

R$
R$
R$

616,42
239,22
-

R$

-

R$

-

R$

855,64

Total Benefícios Mensais e Diários
MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
85,87
290,80
0,93
377,60

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
346,77
26,01
17,34
3,47
43,35
138,71
104,03
10,40
690,07

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C
D

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
144,43
48,20
192,63

4,42%
15,53%

R$
R$

76,64
269,27

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

%
0,42%
0,03%
0,013%
1,94%
0,77%
0,06%
3,44%
6,67%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

7,28
0,52
0,23
33,64
13,35
1,04
59,64
115,65

%
8,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
144,43
28,78
0,35
14,22
0,52

0,00%
10,86%
4,32%
15,18%

R$
R$
R$
R$

188,30
74,90
263,20

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,67%
15,18%
0,00%
77,22%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
690,07
269,27
0,69
115,65
263,20
1.338,88

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)
0,52
0,17
0,69

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado
Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)
TOTAL

Valor (R$)

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

G

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

R$

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
A
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
C
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL

%
8,35%
7,00%
7,60%
5,00%
1,65%
35,20%

VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

4.305,97

Valor

R$

1.515,70

R$

5.821,67

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1 Técnico de Informática

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

R$

Valor (R$)
1.733,85
855,64
377,60
1.338,88
4.305,97
1.515,70
5.821,67
5.821,67

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

3 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

PROAD 400/2022

Data:

-

Horário:

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Vigência Máxima:

Edifício Darcy Vargas

11

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

Supervisor

Auxiliar de Arquivo

Operador de Scanner

Controlador de Qualidade

Técnico de Informática

Quadro 3.1 - Uniformes e Equipamentos de Proteção

1

Crachá

Un.

1

1

1

1

1

21

12

R$

9,45

R$

198,45

R$

16,53

2

Camisa Polo

Un.

3

3

3

3

3

63

12

R$

25,00

R$

1.575,00

R$

131,25

3

Óculos de proteção

Un.

1

1

1

1

1

21

12

R$

3,61

R$

75,81

R$

6,31

4

Máscaras de tecido

Un.

3

3

3

3

3

63

12

R$

3,00

R$

189,00

R$

15,75

5

Álcool higienização equipamentos

Litro

24

-

-

-

-

24

12

R$

12,00

R$

288,00

R$

24,00

6

Álcool dermatológico

Litro

240

-

-

-

-

240

12

R$

12,00

R$

2.880,00

R$

240,00

7

Luva de vinil

Un.

-

240

240

240

-

4.560

12

R$

0,50

R$

2.280,00

R$

190,00

8

Máscara descartável tipo PFF1

Un.

240

240

240

240

240

5.040

12

R$

1,75

R$

8.820,00

R$

735,00

9

Toca descartável

Un.

-

240

240

240

-

4.560

12

R$

1,17

R$

5.335,20

R$

444,60

21.641,46

R$

1.803,44

21

Custo rateado por profissional

R$

85,87

Item

Especificação

Un. de
Medida

Quant.
Total

Vida Útil
Estimada
(meses)

TOTAL
Quantidade de profissionais residentes para rateio dos custos

Custo Unitário
(R$)

Custo Total Estimado
(R$)

n/a

Custo Mensal Estimado
(R$)

Microcomputador
Workstation
Impressora Multifuncional
Modem para acesso à Internet
Estabilizador
Provedor de internet e telefonia
Scanner de mesa
Scanner profissional
Software tratamento PDF
Software de controle e recebimento de documentos
Leitor de código de barras

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

1
1
1
1
1
1
1
TOTAL

Técnico de
Informática

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Controlador de
Qualidade

Un. de
Medida

Operador de Scanner

Especificação

Auxiliar de Arquivo

Item

Supervisor

Quadro 3.2 - Equipamentos

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Quant.
Total
(quant. Por
profis. X
número de
prof. )

Vida Útil
Estimada
(meses)

9
1
1
1
3
1
2
2
8
9
9

48
48
36
60
24
12
36
36
12
12
48

Quantidade de profissionais residentes para rateio dos custos

21

Custo Unitário
(R$)

Custo Total Estimado
(R$)

Custo Mensal Estimado
(R$)

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.175,00
1.949,50
533,33
100,00
358,50
1.028,50
4.333,33
53.333,33
5.760,00
254,25
418,50
73.244,24

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

431,25
162,45
44,44
8,33
29,87
85,70
361,11
4.444,44
480,00
21,18
38,04
6.106,81

Custo rateado por profissional

R$

290,80

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.300,00
7.798,00
1.600,00
500,00
239,00
1.028,50
6.500,00
80.000,00
720,00
28,25
186,00
n/a

Un. de
Medida

Auxiliar de Arquivo

Operador de Scanner

1

Grampo trilho plástico

Un.

-

-

-

-

2

Armário roupeiro

Un

TOTAL

-

-

-

Quant.
Total
Estimada

Vida Útil
Estimada
(meses)

-

3.641

120

R$

0,11

R$

40,05

R$

3,33

-

2

120

R$

979,00
n/a

R$
R$

195,80
235,85

R$
R$

16,31
19,64

21

Custo rateado por profissional

R$

0,93

Técnico de
Informática

Especificação

Controlador de
Qualidade

Item

Supervisor

Quadro 3.3 - Insumos Diversos

Quantidade de profissionais residentes para rateio dos custos
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Custo Unitário
(R$)

Custo Total Estimado
(R$)

Custo Mensal Estimado
(R$)
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4 - Remuneração total mensal para fins de retenção de encargos trabalhistas
Valor da
Quant. de
Remuneração
Posto de Trabalho
Empregados
Item
mensal por
(B)
por Posto
Empregado
(D)
(C)
Supervisor
1
R$
2.648,26
1
Auxiliar de Arquivo
2
R$
1.365,77
1
Operador
de
Scanner
3
R$
1.365,77
1
Controlador de Qualidade R$
4
1.365,77
1
Técnico de Informática
5
R$
1.733,85
1
REMUNERAÇÃO TOTAL MENSAL
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Quant. de
postos
(D)
12
12
2
5
1

Valor da
Remuneração por
número de postos
(E=CxD)
R$
R$
R$
R$
R$
R$

31.779,12
16.389,24
2.731,54
6.828,85
1.733,85
59.462,60

PROAD 400/2022. DOC 90.
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5 - VALOR GLOBAL
5.1 Quadro-resumo: VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Quant. de
Valor Proposto
Valor Proposto
Posto de Trabalho
Empregados
por Empregado
por Posto
Item
(B)
por Posto
(C)
(E=CxD)
(D)
R$
8.012,61
1
R$
8.012,61
1
Supervisor
R$
4.939,75
1
R$
4.939,75
2
Auxiliar de Arquivo
R$
4.939,75
1
R$
4.939,75
3
Operador de Scanner

Quantidade
de Postos
(F)

Valor Total do Serviço
(G=ExF)

1
12
2

R$
R$
R$

8.012,61
59.277,00
9.879,50

4

Controlador de
Qualidade

R$

4.939,75

1

R$

4.939,75

5

R$

24.698,75

5

Técnico de Informática

R$

5.821,67

1

R$

5.821,67

1

R$

5.821,67

21

R$

107.689,53

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

5.2 Quadro-demonstrativo: VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição
Valor mensal do serviço
Número de meses do contrato

Valor Total do Serviço
R$

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
5.3 - CUSTO DA DIGITALIZAÇÃO
Critério de Pagamento de Digitalização
Valor da Proposta =A
Estimativa de Digitallização = B
Valor unitário da Digitalização - A / B
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R$

107.689,53
11 meses
1.184.584,83

Página digitalizada
R$
1.184.584,83
11.000.000
R$
0,1076

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

Nº dias úites médio
Data inicial
01/01/2022
Data final
01/01/2023
Dias úteis médio

Carnaval
Semana Santa
Recesso
Feriado Munic. RJ
Feriado Nacional
Dia do Advogado
Dia do Servidor

21

Feriados 2022 Feriados 2023
01/01/2022
01/01/2023
20/01/2022
20/01/2023
07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
20/04/2022
21/04/2022
22/04/2022
21/04/2022
23/04/2022
16/06/2022
16/06/2022
11/08/2022
07/09/2022
12/10/2022
28/10/2022
15/11/2022
15/11/2022
20/11/2022
25/12/2022
25/12/2022
20/12/2022
21/12/2022
22/12/2022
23/12/2022
24/12/2022
26/12/2022
27/12/2022
28/12/2022
29/12/2022
30/12/2022
31/12/2022
02/01/2023
03/01/2023
04/01/2023
05/01/2023
06/01/2023
07/01/2023

20/02/2023
21/02/2023
22/02/2023
05/04/2023
06/04/2023
07/04/2023
21/04/2023
23/04/2023
01/05/2023
08/06/2023
11/08/2023
07/09/2023
12/10/2023
28/10/2023
02/11/2023
15/11/2023
20/11/2023
08/12/2023
25/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
23/12/2023
24/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
30/12/2023
31/12/2023
02/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
05/01/2024
06/01/2024
07/01/2024
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ANEXO V - PLANILHA DE CUSTOS PARA PREENCHIMENTO PELA ARREMATANTE

1 - DADOS DA CONTRATAÇÃO
Quadro 1.1 - Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

Horário:

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

A Vigência é Prorrogável?

Prazo Máximo de Vigência:

Edifício Darcy Vargas

11 meses

PROAD 400/2022

13 meses

OBS.: Prazo máximo de vigência de 12 meses da efetiva prestação de serviço, após período de mobilização e colocação de equipamentos.

Quadro 1.2 - Identificação do Serviço
Objeto da Contratação:

Serviço de digitalização de processos judiciais.
Tipo de Serviço

Unidade de Medida:

Quantidade a Contratar:

Digitalização de Processos Judiciais

página/imagem

11.000.000 de páginas/imagem

Quadro 1.3 - Detalhamento do Objeto
Tipo de
Jornada de
Trabalho

Item

Posto de Trabalho

1

Supervisor

2

Auxiliar de Arquivo

3

Operador de Scanner

4

Controlador de Qualidade

5

Técnico de Informática

40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

Período

Jornada de
Trabalho
Mensal

Quantidad
e de
Postos

Ocupantes
por Posto

Quantidade de
Profissionais

Diurno

200 horas

1

1

1

Diurno

200 horas

12

1

12

Diurno

200 horas

2

1

2

Diurno

200 horas

5

1

5

Diurno

200 horas

1

1

1

21

n/a

21

TOTAL

Quadro 1.4 - Trabalho no Recesso

Item

Posto de Trabalho

1
2
3
4
5

Supervisor
Auxiliar de Arquivo
Operador de Scanner
Controlador de Qualidade
Técnico de Informática

Quantidade de profissional
total

Quantidade de
profissionais que
trabalharão durante o
recesso

1

0

12

0

2

0

5

0

1

0
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Quantidade
Percentual de
de dias
férias
trabalhados (submódulo 4.5 no recesso
A da aba dos
(entre 0 e 18) profissionais

0
0
0
0
0

3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
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2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.2 - Digitalização de Processos Judiciais
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
0 2

Categoria Profissional:

Quantidade de Profissionais:

1

AUXILIAR DE ARQUIVO
Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

Turno:

40 horas semanais

200 horas

Diurno

Instrumento Coletivo de Trabalho:

(

) Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

(

) Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

(

) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo
n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

Alíquota (%)
n/a

R$

Valor (R$)
-

n/a

R$

-

n/a

R$

-

n/a

R$

-

n/a

R$

-

R$
R$

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:
Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte
B Alimentação
C Benefícios indiretos (cláusula 14ª CC)

Custo diário (R$)

D
E

Dias referência

Total
21 R$
21

-

-

Valor (R$)

Desconto
-

R$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$
R$

-

Outros (especificar)

R$

-

Total Benefícios Mensais e Diários

R$

-

MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$

-

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL
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%
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
6,00%
0,60%
39,80%

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-
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Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C
D

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
-

4,42%
15,53%

R$
R$

-

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

%
0,42%
0,03%
0,013%
2,12%
0,84%
0,07%
3,30%
6,79%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)

%
3,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

-

Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

5,86%
2,33%
8,19%

R$
R$
R$
R$

-

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,79%
8,19%
0,00%
70,35%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)
-

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado
Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)
TOTAL

Valor (R$)
-

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

G

Valor (R$)

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
A
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
C
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL

Valor (R$)

%

0,00%

Valor

R$

VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

R$ 0,00

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR
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Valor (R$)

1 AUXILIAR DE ARQUIVO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

PROAD 400/2022. DOC 90.
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2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.3 - Digitalização de Processos Judiciais
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
0 3

Categoria Profissional:

Quantidade de Profissionais:

12

OPERADOR DE SCANNER
Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

Turno:

40 horas semanais

200 horas

Diurno

Instrumento Coletivo de Trabalho:

(X)

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

( )

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

( ) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo

Alíquota (%)
n/a

n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

Valor (R$)
R$
-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:

R$
R$

Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte
B Alimentação
C Benefícios indiretos (cláusula 14ª CC)

Custo diário (R$)
R$
R$
-

D
E

Outros (especificar)

Dias referência

Total
21
21

-

n/a

Valor (R$)

Desconto

R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$
R$
R$
R$

-

Total Benefícios Mensais e Diários

-

R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$

-

MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$

-

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

%
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
6,00%
0,60%
39,80%

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C
D

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
-

4,42%
15,53%

R$
R$

-

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

%
0,42%
0,03%
0,013%
2,12%
0,84%
0,07%
3,30%
6,79%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

%
3,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

-

0,00%
5,86%
2,33%
8,19%

R$
R$
R$
R$

-

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,79%
8,19%
0,00%
70,35%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)
-

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado
Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)
TOTAL

Valor (R$)
-

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

G

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

Valor (R$)

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
5
A
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C
C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL

Valor (R$)

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

Valor

R$

-

R$

-

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

Valor (R$)

12 OPERADOR DE SCANNER

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.4 - Digitalização de Processos Judiciais
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
0 4

Quantidade de Profissionais:

Categoria Profissional:

5

CONTROLADOR DE QUALIDADE
Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

Turno:

200 horas

Diurno

Instrumento Coletivo de Trabalho:

(X)

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

( )

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

( ) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo

Alíquota (%)
n/a

n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

Valor (R$)
R$
-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:

R$
R$

Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte
B Alimentação
C Benefícios indiretos (cláusula 14ª CC)

Custo diário (R$)
R$
R$
-

D
E

Dias referência

Total
21 R$
21 R$
R$
R$

-

n/a

Valor (R$)

Desconto
-

R$
R$
R$
R$

-

Outros (especificar)

Total Benefícios Mensais e Diários

-

R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$

-

MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$

-

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

%
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
6,00%
0,60%
39,80%

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

D

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
-

4,42%
15,53%

R$
R$

-

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado

%
0,42%
0,03%
0,013%
2,12%
0,84%
0,07%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)
TOTAL

3,30%
6,79%

R$
R$

-

%
3,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

-

0,00%
5,86%
2,33%
8,19%

R$
R$
R$
R$

-

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,79%
8,19%
0,00%
70,35%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)
-

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

Valor (R$)

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

G

Valor (R$)

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

Valor (R$)
-

R$

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
5
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
A
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
C
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL
VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

Valor

R$

-

R$

-

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2

R$

-

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.5 - Controlador de qualidade
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
5

Categoria Profissional:

Quantidade de Profissionais:

Controlador de Qualidade

5

Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

Turno:

40 horas semanais

200 horas

Diurno

Instrumento Coletivo de Trabalho:

(X)

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

( )

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

( ) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo

Alíquota (%)
n/a

n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

Valor (R$)
R$
-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:

R$
R$

Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte
B Alimentação
C Benefícios indiretos (cláusula 15ª CC)
D Seguro(auxílio funeral) Cláusula 13ª CC
Outros (especificar)

Custo diário (R$)
R$
R$
-

E

Dias referência

Total
21
21

-

n/a

Valor (R$)

Desconto

R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$
R$
R$
R$

-

Total Benefícios Mensais e Diários

-

R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$

-

MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$

-

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

%
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
6,00%
0,60%
39,80%

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C
D

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
-

4,42%
15,53%

R$
R$

-

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

%
0,42%
0,03%
0,013%
2,12%
0,84%
0,07%
3,30%
6,79%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

%
3,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

-

0,00%
5,86%
2,33%
8,19%

R$
R$
R$
R$

-

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,79%
8,19%
0,00%
70,35%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)
-

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado
Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)
TOTAL

Valor (R$)
-

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

G

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

Valor (R$)

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
5
A
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C
C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL

Valor (R$)

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

Valor

R$

-

R$

-

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR

PROAD 400/2022. DOC 90. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.JCDW.WFSN:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

Valor (R$)

5

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

PROAD 400/2022. DOC 90.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 28/03/2022)

2 - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2.6 - Digitalização de Processos Judiciais
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

Data:

PROAD 400/2022

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Edifício Darcy Vargas

11

Horário:

Vigência Máxima:

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

-

Dados Complementares para Composição dos Custos com Mão de Obra
Item
0 6

Categoria Profissional:

Quantidade de Profissionais:

#N/D

#N/D
Tipo de Jornada de Trabalho:

Jornada Mensal de Trabalho:

Turno:

#N/D

#N/D

#N/D

Instrumento Coletivo de Trabalho:

(X)

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

( )

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Sindicato Patronal (digite apenas a sigla):

Sindicato Profissional (digite apenas a sigla):

Data Base da CCT, ACT ou Dissídio Coletivo:

( ) Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
Salário Mínimo Vigente:

Piso Salarial da categoria profissional

R$ 1.212,00

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1.1
Composição da Remuneração
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
C Adicional de Insalubridade
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
D Adicional de Risco de Vida
Obs.: Só preencha se o profissional tiver direito.
E
Há outro item ?
NÃO

Base de Cálculo

Alíquota (%)
n/a

n/a

R$

1.000,00
n/a
n/a
Salário base

Valor (R$)
R$
-

n/a

-

n/a

-

n/a

-

Subtotal 1.1: Salário Base + Adicionais:

R$
R$

Total da Remuneração (modulo 1)
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefício
A Vale transporte
B Alimentação
C Benefícios indiretos (cláusula 15ª CC)
D Seguro(auxílio funeral) Cláusula 13ª CC
Outros (especificar)

Custo diário (R$)
R$
R$
-

E

Dias referência

Total
21
21

-

n/a

Valor (R$)

Desconto

R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$
R$
R$
R$

-

Total Benefícios Mensais e Diários

-

R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$

-

MÓDULO 3 : INSUMOS DIVERSOS

3
A
B
C

Insumos Diversos
Uniformes e EPI
Equipamentos
Insumos Diversos
Total Insumos Diversos

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$

-

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1
A
B
C
D
E
F
G
H

Encargos previdenciários e FGTS:
INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho (=SATxFAP)
SEBRAE
TOTAL
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%
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
6,00%
0,60%
39,80%

Valor (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

PROAD 400/2022. DOC 90.
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Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2
A
B
C
D

13º Salário e Adicional de Férias
13º Salário = (total da remuneração/12)
Adicional de Férias = (Total da remuneração/3)/12
Subtotal (A+B)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias = Subtotal do Submódulo 4.2 x
Percentual total do Submódulo 4.1
TOTAL

%
8,33%
2,78%
11,11%

R$
R$
R$

Valor (R$)
-

4,42%
15,53%

R$
R$

-

%
0,03%
0,01%
0,04%

R$
R$
R$

%
0,42%
0,03%
0,013%
2,12%
0,84%
0,07%
3,30%
6,79%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

%
3,33%
1,66%
0,02%
0,82%
0,03%

R$
R$
R$
R$
R$

-

0,00%
5,86%
2,33%
8,19%

R$
R$
R$
R$

-

%
39,80%
15,53%
0,04%
6,79%
8,19%
0,00%
70,35%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3
A
D

Afastamento Maternidade
Afastamento maternidade
Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade = Afastamento
TOTAL

Valor (R$)
-

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4
A
B
C
D
E
F
G

Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS
Multa do FGTS s/AP indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do Submódulo 4.1 s/ Aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS s/AP trabalhado
Multa FGTS — rescisão sem justa causa (40%)
TOTAL

Valor (R$)
-

Submódulo 4.5 - Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5
A
B
C
D
E
F

G

Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias
Ausência por doença
Licença paternidade
Ausências Legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição
TOTAL

Valor (R$)

Quadro-resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdênciários e FGTS
13º salário + Adicional de férias
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
TOTAL
TOTAL DOS MÓDULOS 01 A MÓDULO 04

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro
5
A
Custos Indiretos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4) x percentual apresentado pela empresa
B
Lucro = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos ) x percentual apresentado pela empresa
Base de cálculo dos Tributos = (MOD. 1 + MOD. 2 + MOD. 3 + MOD. 4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR FATOR = 1 C
C.1 COFINS
C.2 ISS
C.3 PIS
TOTAL

Valor (R$)

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

VALOR TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL (TOTAL DOS MÓDULOS 01 A SUBMÓDULO 4.5 + TOTAL DO MÓDULO 5)

Valor

R$

-

R$

-

Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual ( Valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros
D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal ( A + B + C + D )
E
Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro
VALOR TOTAL POR EMPREGADO
VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO DE TRABALHO COMPOSTO POR
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Valor (R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
#N/D

#N/D
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3 - INSUMOS DE MÃO DE OBRA
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº do Processo Administrativo:

Licitação nº:

PROAD 400/2022

Data:

-

Horário:

-

-

Local da Prestação dos Serviços:

Execução contratual:

Vigência Máxima:

Edifício Darcy Vargas

11

13

Tipo de Serviço:

Data da Proposta:

Digitalização de Processos Judiciais

1

1

1

Técnico de Informática

Un.

Controlador de
Qualidade

Un. de
Medida

Operador de Scanner

Especificação

Auxiliar de Arquivo

Item

Supervisor

Quadro 3.1 - Uniformes e Equipamentos de Proteção

Quant.
Total

Vida Útil
Estimada
(meses)

1

1

21

12

R$

-

R$

-

Custo Total
Estimado
(R$)

Custo Unitário
(R$)

Custo Mensal
Estimado
(R$)

1

Crachá

2

Camisa Polo

Un.

3

3

3

3

3

63

12

R$

-

R$

-

3

Óculos de proteção

Un.

1

1

1

1

1

21

12

R$

-

R$

-

4

Máscaras de tecido

Un.

3

3

3

3

3

63

12

R$

-

R$

-

5

Álcool higienização equipamentos

Litro

24

-

-

-

-

24

12

R$

-

R$

-

6

Álcool dermatológico

Litro

240

-

-

-

-

240

12

R$

-

R$

-

7

Luva de vinil

Un.

-

240

240

240

-

4.560

12

R$

-

R$

-

8

Máscara descartável tipo PFF1

Un.

240

240

240

240

240

5.040

12

R$

-

R$

-

9

Toca descartável

Un.

-

240

240

240

-

4.560

12

R$

-

R$

-

10

R$

-

11

R$

-

R$

-

Custo rateado por profissional R$

-

TOTAL

n/a

Quantidade de profissionais residentes para rateio dos custos

21

-

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

1
1
1
1
1
1
1
TOTAL

Técnico de
Informática

Microcomputador
Workstation
Impressora Multifuncional
Modem para acesso à Internet
Estabilizador
Provedor de internet e telefonia
Scanner de mesa
Scanner profissional
Software tratamento PDF
Software de controle e recebimento de documentos
Leitor de código de barras

Controlador de
Qualidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Operador de Scanner

Especificação

Auxiliar de Arquivo

Item

Un. de
Medida

Supervisor

Quadro 3.2 - Equipamentos

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Quant.
Total
(quant.
Por profis.
X número
de prof. )

Vida Útil
Estimada
(meses)

9
1
1
1
3
1
2
2
8
9
9

48
48
36
60
24
12
36
36
12
12
48

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

21

Custo rateado por profissional R$

-

-

n/a

Quantidade de profissionais residentes para rateio dos custos

Custo Total
Estimado
(R$)

Custo Unitário
(R$)

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

Custo Mensal
Estimado
(R$)

Un. de
Medida

Auxiliar de Arquivo

Operador de Scanner

1

Grampo trilho plástico

Un.

-

-

-

-

2

Armário roupeiro

Un

-

-

-

-
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Quant.
Total
Estimada

Vida Útil
Estimada
(meses)

-

3.641

120

R$

-

R$

-

-

2

120

R$

-

R$

-

Técnico de
Informática

Especificação

Controlador de
Qualidade

Item

Supervisor

Quadro 3.3 - Insumos Diversos

Custo Total
Estimado
(R$)

Custo Unitário
(R$)

Custo Mensal
Estimado
(R$)

PROAD 400/2022. DOC 90.
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4 - Remuneração total mensal para fins de retenção de encargos trabalhistas
Valor da
Quant. de
Remuneração
Posto de Trabalho
Empregados
Item
mensal por
(B)
por Posto
Empregado
(D)
(C)
Supervisor
1
R$
1
2
R$
1
Auxiliar de Arquivo
3
R$
1
Operador de Scanner
4
1
Controlador de Qualidade R$
5
R$
1
Técnico de Informática
REMUNERAÇÃO TOTAL MENSAL
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Quant. de
postos
(D)
1
12
2
5
1

Valor da
Remuneração por
número de postos
(E=CxD)
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-
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5 - VALOR GLOBAL
5.1 Quadro-resumo: VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Quant. de
Valor Proposto
Posto de Trabalho
Empregados
por Empregado
Item
(B)
por Posto
(C)
(D)
R$
1
1
Supervisor
R$
1
2
Auxiliar de Arquivo
R$
1
3
Operador de Scanner
Controlador de
R$
1
4
Qualidade
5

Técnico de Informática

R$

-

1

Valor Proposto
por Posto
(E=CxD)

Quantidade
de Postos
(F)

Valor Total do Serviço
(G=ExF)

R$
R$
R$

-

1
12
2

R$
R$
R$

-

R$

-

5

R$

-

R$

-

1

R$

-

21

R$

-

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

5.2 Quadro-demonstrativo: VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Descrição
Valor mensal do serviço
Número de meses do contrato

Valor Total do Serviço
R$

11 meses

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
5.3 - CUSTO DA DIGITALIZAÇÃO
Critério de Pagamento de Digitalização
Valor da Proposta =A
Estimativa de Digitallização = B
Valor unitário da Digitalização - A / B
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Página digitalizada

R$

11.000.000
-

PROAD 400/2022. DOC 90.
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Nº dias úteIs médio
Data inicial
01/01/2022
Data final
01/01/2023
Dias úteis médio
21

Carnaval
Semana Santa
Recesso
Feriado Munic. RJ
Feriado Nacional
Dia do Advogado
Dia do Servidor

Feriados 2022 Feriados 2023
01/01/2022
01/01/2023
20/01/2022
20/01/2023
07/03/2022
20/02/2023
08/03/2022
21/02/2023
09/03/2022
22/02/2023
20/04/2022
05/04/2023
21/04/2022
06/04/2023
22/04/2022
07/04/2023
21/04/2022
21/04/2023
23/04/2022
23/04/2023
16/06/2022
01/05/2023
16/06/2022
08/06/2023
11/08/2022
11/08/2023
07/09/2022
07/09/2023
12/10/2022
12/10/2023
28/10/2022
28/10/2023
15/11/2022
02/11/2023
15/11/2022
15/11/2023
20/11/2022
20/11/2023
25/12/2022
08/12/2023
25/12/2022
25/12/2023
20/12/2022
20/12/2023
21/12/2022
21/12/2023
22/12/2022
22/12/2023
23/12/2022
23/12/2023
24/12/2022
24/12/2023
26/12/2022
26/12/2023
27/12/2022
27/12/2023
28/12/2022
28/12/2023
29/12/2022
29/12/2023
30/12/2022
30/12/2023
31/12/2022
31/12/2023
02/01/2023
02/01/2024
03/01/2023
03/01/2024
04/01/2023
04/01/2024
05/01/2023
05/01/2024
06/01/2023
06/01/2024
07/01/2023
07/01/2024
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ANEXO VI
MODELOS DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO-DIVULGAÇÃO
(Responsável Legal e Funcionário)

Responsável Legal:
PROAD nº ___/____
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO-DIVULGAÇÃO
_____________________________________, por intermédio de seu representante legal, doravante
designada simplesmente RESPONSÁVEL, se compromete, através do presente TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, doravante simplesmente designado TRT,
em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços ao
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, consoante o Contrato nº /2022, celebrado
em __/__/2022, mantém contato com informações privadas que podem e devem ser conceituadas como
segredo de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não
podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os servidores do TRT e empregados do
RESPONSÁVEL, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora
referido.
CLÁUSULA SEGUNDA - As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim
consideradas no âmbito do Tribunal que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento
de terceiros, tais como:
I. Documentações que compõem processos com informações confidenciais;
II. Valores e informações de natureza financeira, administrativa, contábil e jurídica.
CLÁUSULA TERCEIRA - O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos da Cláusula
Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já
existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.
Parágrafo Único - Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o
RESPONSÁVEL deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo
representante legal do TRT, signatário do CONTRATO nº ___/2022, a tratá-la diferentemente. Em
hipótese alguma a ausência de manifestação expressa do TRT poderá ser interpretada como liberação de
qualquer dos compromissos ora assumidos.
CLÁUSULA QUARTA -O RESPONSÁVEL recolherá, ao término do CONTRATO nº ___/2022, para
imediata devolução ao TRT, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais
envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham
sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, seja de seus empregados, prestadores de
serviço, fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o RESPONSÁVEL, assumindo o
compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto
contratado pelo TRT. Todos os equipamentos utilizados para a realização dos serviços do contrato
deverão ter dados temporários apagados e conferidos pela equipe técnica do TRT após o término dos
serviços. Não será permitida a utilização de qualquer tipo de tecnologia e mídia móvel dos empregados do
CONTRATADO para garantir a cópia de informações.
1
Divisão de Contratos e Documentos de Referência
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Parágrafo Único - O RESPONSÁVEL determinará a todos os seus empregados e prestadores de serviços
que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do CONTRATO nº
___/2022, a observância do presente Termo e a assinatura de Termos individuais, adotando todas as
precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente
observadas, entregando-os TRT .
CLÁUSULA QUINTA - O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente ao TRT qualquer
violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão,
independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados e preposto.
CLÁUSULA SEXTA - O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a
responsabilidade administrativa, civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no
descumprimento ou violação, bem como o pagamento ou recomposição de eventuais perdas e danos
sofridos pelo Tribunal, inclusive os de ordem moral, os quais deverão ser apurados em regular processo
judicial ou administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e
recursos a eles inerentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação
do vínculo contratual entre o RESPONSÁVEL e o TRT e abrangem as informações presentes e futuras.
Rio de Janeiro, ___ de ______ de 2022.
_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa:
Nome: _____________
Cargo/Função: _____________
CPF: ________________
Documento de Identidade: ________________________.
Telefone: (___) __________
E-mail: ________________________
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Funcionário:

Funcionário:
PROAD nº ___/____
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO-DIVULGAÇÃO
_____________________________________, comprometo-me, através do presente TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, doravante simplesmente designado TRT,
em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Reconheço que, em razão de minha prestação de serviços à ___________,
CNPJ __________, em contratação realizada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
REGIÃO, consoante o Contrato nº ___/2022, celebrado em __/__/2022, mantenho contato com
informações privadas que podem e devem ser conceituadas como segredo de negócio. Estas informações
devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não
autorizados, aí se incluindo os servidores do TRT, amigos, conhecidos, parentes ou quaisquer outras
pessoas, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.
CLÁUSULA SEGUNDA - As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim
consideradas no âmbito do Tribunal que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento
de terceiros, tais como:
I. Documentações que compõem processos com informações confidenciais;
II. Valores e informações de natureza financeira, administrativa, contábil e jurídica.
CLÁUSULA TERCEIRA - Reconheço que as referências dos incisos da Cláusula Segunda deste Termo
são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham
ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.
Parágrafo Único - Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação,
comprometo-me a mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante
legal do TRT, signatário do CONTRATO nº ___/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a
ausência de manifestação expressa do TRT poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos
compromissos ora assumidos.
CLÁUSULA QUARTA - Recolherei, ao término do CONTRATO nº ___/2022, para imediata devolução
ao TRT, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria
sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados
ou mantidos sob meu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação
sigilosa ou confidencial a que tive acesso.
CLÁUSULA QUINTA – Obrigo-me a informar imediatamente ao TRT qualquer violação das regras de
sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por minha ação ou omissão, independentemente da existência
de dolo, ou por meio de outras pessoas.
CLÁUSULA SEXTA - O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a
responsabilidade administrativa, civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no
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descumprimento ou violação, bem como o pagamento ou recomposição de eventuais perdas e danos
sofridos pelo Tribunal, inclusive os de ordem moral, os quais deverão ser apurados em regular processo
judicial ou administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e
recursos a eles inerentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação
do vínculo contratual entre a __________ e o TRT e abrangem as informações presentes e futuras.
Rio de Janeiro, ___ de ______ de 2022.
_______________________________________________
Assinatura do Funcionário:
Nome: _____________
Cargo/Função: _____________
CPF: ________________
Documento de Identidade: ________________________.
Telefone: (___) __________
E-mail: ________________________
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PROCESSO Nº 400/2022 – PE Nº xx/202_
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE
DIGITALIZAÇÃO
DE
PEÇAS
PROCESSUAIS.
(Contrato nº 202_-____)

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1ª REGIÃO, instalado na Av. Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro,
RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, doravante designado simplesmente
CONTRATANTE,
neste
ato
representado
por
seu
Diretor-Geral,
Sr.
____________________________, portador da carteira de identidade nº _________,
expedida pelo ________, inscrito no CPF sob o nº _______________, e a empresa
__________________________________, estabelecida na _________________,
inscrita no CNPJ sob nº ______________, adiante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. _________________________,
portador da cédula de identidade nº ___________, expedida pelo ______, inscrito no
CPF sob o nº ______________, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO, elaborado de acordo com a minuta examinada e aprovada pela
Assessoria Jurídica deste Egrégio Tribunal, ex vi do disposto no art. 38, parágrafo
único, da Lei nº 8.666/93, e autorizado pelo Sr. Ordenador da Despesa às fls. ___ dos
autos do processo nº 400/2022, com fulcro na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e no
Decreto nº 10.024/19, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a
prestação de serviço de digitalização de peças judiciais, conforme detalhado no Termo
de Referência e Anexos, acostados aos autos do processo em referência.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições
contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e as supressões que se fizerem
necessárias no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, de
acordo com o estabelecido no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - São partes
integrantes do presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes
documentos acostados aos autos do processo em referência:
a) Termo de Referência e Anexos, acostados às fls. __/__;
b) Edital de Pregão de fls. ___/___;
c) Proposta Comercial da Contratada, acostada às fls. ___/___;
d) Ata de Pregão de fls. ___/___;
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e) Nota de Empenho 202_NE00____, de __/__/202_, de fls. ____;
f) Atos nºs 156/2019 e 18/2017 da Presidência TRT/RJ de fls. __/__.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - A Contratada deverá
prestar os serviços na forma do item 4.0 do Termo de Referência.
CLÁUSULA QUARTA - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO (IMR) A Contratada fica obrigada a cumprir os indicadores/metas de serviços descritos no
item 5.0 e no Anexo I do Termo de Referência, sendo aplicadas as adequações de
pagamento pelo descumprimento das referidas metas, conforme mencionado no
subitem 26.5 do Edital.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os ajustes de pagamento mencionados no caput desta
cláusula não excluem as penalidades previstas no presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente contrato é de
13 (treze) meses, contado da assinatura, encerrando-se em __/__/____.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - O presente instrumento,
durante o presente exercício, correrá à conta da dotação orçamentária adiante
discriminada: P.T. ____, N.D. ______, do O.G.U.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para fazer face às despesas inerentes à execução do presente
ajuste, foi emitida a Nota de Empenho 202_NE00____, datada de __/__/____, no valor
de R$ ____ (___________), à conta da dotação orçamentária especificada nesta
cláusula.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO - O valor total estimado deste
contrato é de R$ _______ (______________), englobando todos os custos diretos e
indiretos pertinentes à execução dos serviços do objeto deste contrato, conforme
previsto também na proposta comercial.
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento será efetuado na forma do item XXVI do
Edital.
CLÁUSULA OITAVA - DA RETENÇÃO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS - Nos
termos da Resolução nº 169/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Ato nº
113/2013 da Presidência do TRT da 1ª Região, as provisões de encargos trabalhistas
serão glosadas do valor mensal devido à Contratada e depositadas exclusivamente em
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banco público oficial, na forma do item XXV do Edital de Licitação, devendo a
Contratada observar todas as disposições ali constantes, sob pena de aplicação das
sanções legais e regulamentares.
CLÁUSULA NONA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO – Os valores inicialmente pactuados poderão ser objeto de reajuste, na
forma e nas condições descritas no item XXIII do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – São obrigações do
Contratante as descritas no Edital e neste instrumento, além das listadas no Termo de
Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - São
obrigações exclusivas da Contratada as constantes do Edital, especialmente em seu
item XVIII, as detalhadas no Termo de Referência, especialmente em seu item 7.0,
bem como as descritas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO A Contratada deverá prestar garantia de execução contratual na forma, condições e
prazos estabelecidos no item XXIV do Edital, sob pena de aplicação da penalidade e
da retenção previstas no mesmo dispositivo.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE,
FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO – A execução dos serviços será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, na forma do item XIX do Edital.
PARÁGRAFO ÚNICO – O acompanhamento, o controle, a fiscalização e a avaliação,
tratados nesta cláusula, não excluem nem reduzem a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não
implicará em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes ou prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - Nos termos
dos artigos 81, 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, do art. 7º da Lei 10.520/02, do artigo 49 do
Decreto nº 10.024/19, bem como do Ato nº 18/2017 da Presidência do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região, que estabelece procedimento para a aplicação das
sanções administrativas previstas na referida legislação, fica a Contratada, garantida a
prévia defesa, sujeita às penalidades tratadas no item XXVII do Edital de Licitação.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA RESCISÃO – Nas hipóteses listadas no art. 78 da
Lei nº 8.666/93 e nas descritas no Edital de Licitação, o Contrato poderá ser rescindido,
em conformidade ainda com o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE EM CASO DE
RESCISÃO POR INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO - A rescisão
decorrente da inexecução total ou parcial do contrato acarretará à Contratada, além da
aplicação das penalidades previstas neste instrumento, as disposições previstas nos
artigos 58 e 80 da Lei nº 8.666/93, bem como indenização por perdas e danos que a
Contratante vier a sofrer.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO - Este contrato rege-se pela Lei nº
8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19 e,
subsidiariamente, pela legislação federal correlata, medidas provisórias, bem como
pelos preceitos de Direito Público, regulamentos, instruções normativas e ordens de
serviços emanados de órgãos públicos, aplicando-se-lhes, supletivamente, nos casos
omissos, os princípios gerais dos contratos e demais disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO - Para dirimir todas as questões oriundas
do presente ajuste obrigacional, é competente o Foro da Justiça Federal - Seção
Judiciária da cidade do Rio de Janeiro.
E, por estarem justos e contratados, entre si, é lavrado o presente
instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais
lidas e achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes e pelas
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Rio de Janeiro, __ de _________ de 202_.

______________________________________________
CONTRATANTE
(TRT/RJ)

______________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1ª) _______________________________
Nome:
CPF:

2ª) _____________________________
Nome:
CPF:
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