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Curso
Instrução Normativa SLTI-MPOG no 05, 
de 26 de maio de 2017

João Barbosa França

 

M1 – Introdução
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 
Administração Pública Federal.

No DF:
DECRETO Nº 38.934, DE 15 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública 
Direta e Indireta do DF, da IN nº 5/2017...

DECRETO Nº 39.978, DE 25 DE JULHO DE 2019
Diversas normas: Port. 3/21 e 278/218 da Sec. Economia, IN 351/2021
do DER, IN 131/2021 do Jardim Zoológico, Port. 214/22 Sec. Educação e
Parecer 7/2020 - PGDF/PGCONS.
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M1 – Introdução
TEXTOS DE 75 ARTIGOS (disposições gerais, procedimento da contratação,

planejamento da contratação, seleção do fornecedor, gestão do contrato)
Anexo I - Definições
Anexo II – Formalização da demanda
Anexo IV – Modelo de mapa de riscos

Anexo V – Diretrizes para Elaboração PB ou TR;
Anexo VI – Orientação (VI-A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA e VI-B LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)
Anexo VII – Diretrizes para Elaboração do Ato Convocatório

Anexo VII – D (planilha de formação de preço)
Anexo VIII – Fiscalização Técnica e Administrativa
Anexo IX – Vigência e Prorrogação do contrato
Anexo X – Alteração do Contrato          XI - Processo de pagamento
Anexo XII - CONTA-DEPÓSITO VINCULADA ― BLOQUEADA

 

M1 - Introdução
Art. 1º As contratações de serviços para a realização de tarefas
executivas sob o regime de execução indireta, por órgãos ou entidades
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
observarão, no que couber:
I - as fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e
Gestão do Contrato;
II - os critérios e práticas de sustentabilidade; e
III - o alinhamento com o Planejamento Estratégico do órgão ou
entidade, quando houver.

REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA TERCEIRIZAÇÃO
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M1 - Introdução

Para aumentar a eficiência da atividade principal, e incrementar o
valor dos produtos e a satisfação dos usuários.
Para melhorar o desempenho, adquirir conhecimentos e tecnologias
indisponíveis internamente e aprimorar a gestão de riscos.
Para concentrar recursos para investimentos em ativos nas áreas
essenciais.
Para reduzir custos aproveitando a expertise do fornecedor e
transformar custos fixos em custos variáveis.
Para os servidores focarem na atividade essencial da organização e
apenas gerir as atividades não essenciais.

REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA TERCEIRIZAÇÃO

 

M1 - Introdução

É uma abordagem de gestão que permite delegar a um agente externo a
responsabilidade operacional por processos ou serviços até então
realizados na empresa (FRANCESCHINI et al., 2004).

REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA TERCEIRIZAÇÃO

[...] na Administração Pública, a terceirização recebeu tratamento legal
pioneiro por meio do Decreto-Lei n. 200/67, que, ao pretender promover a
reforma administrativa e como forma de impedir o crescimento desmesurado
da máquina administrativa, exortava o administrador público a recorrer,
sempre que possível, à execução indireta de tarefas executivas e atividades
internas que, pela natureza altamente especializada ou pela necessidade
apenas transitória, não justificariam a criação de carreiras públicas, e isso por
meio da contratação de entidades da iniciativa privada (art. 10, § 7º).
(PIMENTA, 2011, p. 271).
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M1 - Introdução

Terceirizar atividades ESSENCAIS.
Selecionar o fornecedor errado.
Redigir um contrato ruim.
Subestimar as dificuldades para gerir pessoal terceirizado.
Perder o controle da atividade terceirizada.
Subestimar os custos ocultos da terceirização
Não planejar uma estratégia de saída para as trocas de fornecedores.
Responsabilidade subsidiárias.

RISCOS DA TERCEIRIZAÇÃO

https://cdn.evg.gov.br/cursos/384_EVG/scorm/modulo01_scorm01/scormcontent/index.html#/lessons/rqPomCLo5jVhlPhIvnNv5QTzja4RS7ux

 

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES

GERENCIAMENTO DE RISCOS: processo para identificar, avaliar, tratar,
administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer
razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização.

MAPA DE RISCOS: documento elaborado para identificação dos
principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das
ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: documento que consolida
informações sobre todos os itens que o órgão ou entidade planeja
contratar no exercício subsequente, acompanhado dos respectivos
Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos, conforme regulamento
a ser expedido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
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PRINCIPAIS DEFINIÇÕES

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício
social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

Qualificação Técnico-operacional: Comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o
objeto da licitação, mediante apresentação de atestados de Capacidade
Técnica, para a prestação de serviços de “terceirização” (gestão de mão de
obra em dedicação exclusiva), em quantidades e prazos compatíveis com o
objeto da licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
PODE SER EXIGIDO DO FORNECEDOR:
Capacidade de instalar escritório no local indicado pela Adm.;
experiência mínima de 3 anos de execução de objeto semelhante;
atestado de no mínimo 40 postos ou 50% para quantidade superiores;

 

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
Parecer 275/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU, item 126:
9.11.1.3. para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito
o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade
dos 3 (três) anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN
nº5/SG/MP/2017.
9.11.1.4. poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo
do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item
10.9 do Anexo VII-A da IN nº 5/SG/MP/2017.
9.11.1.5. o licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da Contratante e local em que foram prestados os serviços, nos termos do
item 10.10 do Anexo VII-A da IN nº 5/SG/MP/2017.
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PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
Parecer 275/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU, item 126:
a) Em consonância com a Mensagem SIASG nº 087917/DELOG/MDPG/2018 -
Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato Convocatório, o licitante deve deixar
disponível, caso se entenda pela necessidade de comprovação por meio
documental dos atestados, todas as informações necessárias e legítimas que
demonstrem/comprovem que àqueles atestados apresentados têm
veracidade.
a.1.) Essa regra não tem caráter inabilitatório ou desclassificatório, apenas de
comprovação de veracidade dos atestados, devendo a comissão de licitação ou
o pregoeiro responsável pelo procedimento licitatório promover diligência
nos termos do § 3º, do art. 43, da Lei nº 6.666/1993, caso entenda necessário;
a.2.) Somente no caso de a diligência não resultar na comprovação efetiva, o
licitante poderá ser desclassificado.
9.11.2. O licitante deverá comprovar que executou contrato(s) com um mínimo de
50% do número de postos de trabalho a serem contratados, conforme exigido na
alínea c1 do item 10.6 do Anexo VII-A da IN nº 5/2017.

 

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
Parecer 275/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU, item 126:
9.11.2.1. Quantidade mínima de postos: 57postos. 9.11.3. Para a comprovação do
número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que
comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização
compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos, nos
termos do item 10.7 do Anexo VII-A da IN nº 5/2017. 9.11.4. Declaração de que
instalará escritório na cidade de Brasília/DF, ou nas cidades administrativas
localizadas no Distrito Federal a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias contado a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto no item
10.6, ‘a’, do anexo VII da nº 05/2017, conforme modelo do Apêndice X ao Termo de
Referência. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local
definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.
9.11.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação
da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no
item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017."
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PRINCIPAIS DEFINIÇÕES

LUCRO: ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado
mediante incidência percentual sobre o efetivamente executado pela empresa,
a exemplo da remuneração, benefícios mensais e diários, encargos sociais e
trabalhistas, insumos diversos e custos indiretos.

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

PODE SER EXIGIDO DO FORNECEDOR:
Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo
Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação,
tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do
último exercício social;

 

Exemplo com Balanço Patrimonial
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PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
Microempresas e EPP do SIMPLES pode fornecer?
5.2. O ato convocatório disporá ainda que a licitante, Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada para a prestação
de serviços mediante cessão de mão de obra, não poderá beneficiar-se da
condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no
§ 5º-C do art. 18 da LC no 123, de 2006.
LC 123, art. 18, § 5º-C Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei
Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão
tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que
não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI,
art. 13 (Contribuição Patronal Previdenciária – CPP), devendo ela ser recolhida
segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral...
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. VII - serviços advocatícios.

 

• Se a empresa for DESONERADA VAI ZERAR INSS
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PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
Qual a definição de Microempresas e EPP do SIMPLES?
consideram-se microempresas a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário (Lei no
10.406/2002) devidamente registrados que:
Consideram-se microempresas a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário (Lei
no 10.406/2002) devidamente registrados que aufira, no ano-calendário,
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000.
Consideram-se empresas de pequeno porte a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário devidamente
registrados que aufira, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000
e igual ou inferior a R$ 4.800.000.

Deverá constar dos atos convocatórios a obrigatoriedade do licitante
apresentar as seguintes declarações: Declaração de Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte, e outras...

 

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
O TCU pacificou o entendimento segundo o qual “[a] condição de optante pelo
Simples Nacional não impede a empresa de participar da licitação cujo objeto
envolva a cessão de mão de obra, mas a licitante que venha a ser contratada
não poderá beneficiar-se daquela condição” (Acórdão nº 341/2012-Plenário.
Informativo nº 94), de modo que “[n]as licitações cujo objeto envolva cessão
de mão de obra, a empresa optante será excluída de tal regime a partir do mês
subsequente ao da contratação” (Acórdão nº 2798/2010-Plenário.
Informativo nº 39).
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PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
Qual a diferença entre empresas do Simples, Lucro Real e Lucro Presumido?

Lucro presumido adota o regime do Lucro Presumido, para apuração do
IRPJ e da CSL, cuja base de cálculo é uma margem de lucro pré-fixada pela
legislação, de acordo com a atividade da empresa. Nesse caso, fica
dispensado o cálculo do lucro efetivamente auferido em sua atividade,
exceto o derivado de situações específica. Para atividade comercial a
margem de lucro presumida é de 8% da receita bruta e para prestação de
serviços, a margem é de 32%.
Lucro real exige apuração do lucro efetivamente auferido (com os ajustes –
adições, exclusões e compensações – previstos na legislação) para definir a
base de cálculo que incidirá o IRPJ e a CSL.

 

M1 – Introdução
Art. 7º Nos termos da legislação, serão objeto de execução indireta as atividades
previstas em Decreto que regulamenta a matéria.
§ 1º A Administração poderá contratar, mediante terceirização, as atividades dos
cargos extintos ou em extinção, tais como os elencados na Lei nº 9.632, de 7 de
maio de 1998.

Lei 9.632 : Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências
§ 2º As funções elencadas nas contratações de prestação de serviços deverão

observar a nomenclatura estabelecida na Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO), do Ministério do Trabalho, ou outra que vier a substituí-la.

Art. 8º Poderá ser admitida a contratação de serviço de apoio administrativo,
considerando o disposto no inciso IV do art. 9º desta Instrução Normativa, com a
descrição no contrato de prestação de serviços para cada função específica das
tarefas principais e essenciais a serem executadas, admitindo-se pela
Administração, em relação à pessoa encarregada da função, a notificação direta
para a execução das tarefas.
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M1 - Introdução
Art. 9º Não serão objeto de execução indireta na Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional:
I - atividades que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional
nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;
II - as atividades consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, cuja
terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e
tecnologias;
III - as funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de
serviços públicos e de aplicação de sanção; e
IV - as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de
cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou
quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro
geral de pessoal.

OBS: Pode terceirizar as atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias às funções
essênciais

 

M1 - Introdução
Art. 15. Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que,
pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de
forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro,
assegurando a integridade do patrimônio público ou o
funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de
modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um
serviço público ou o cumprimento da missão institucional.
Pode observar os prazos do art. 57 Lei 8.666/93 (limitado a 60
meses)
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M1 - Introdução
Art. 17. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de
obra são aqueles em que o modelo de execução contratual exija,
dentre outros requisitos, que:
I - os empregados da contratada fiquem à disposição nas
dependências da contratante para a prestação dos serviços;
II - a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais
disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros
contratos; e
III - a contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à
distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados
aos seus contratos.

 

Gerenciamento de riscos
Art. 18. Para as contratações de que trata o art. 17, o procedimento
sobre Gerenciamento de Riscos, conforme especificado nos arts.
25 e 26, obrigatoriamente contemplará o risco de
descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e
com FGTS da contratada.

Para TRATAMENTO DE RISCO poderão ser adotados os seguintes controles
internos:
I - Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, conforme
disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Min.
Economia; ou
II - Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística,
elaborado pela Secretaria de Gestão do Min. Economia.

A adoção de um desses critérios deverá ser justificada com base na
avaliação da relação custo-benefício.
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Gerenciamento de riscos - Art. 25. 
O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades:
I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do
Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou
que impeçam o alcance dos resultados e necessidades da contratação;
II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da
probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;
III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das
ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas
consequências;
IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das
ações de contingência para o caso de os eventos se concretizarem; e
V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de
contingência.
GERIR RISCO compete à equipe de Planejamento da Contratação

 

Gerenciamento de riscos - Art. 25. 
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Gerenciamento de riscos - Art. 25. 
Art. 26, § 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do
processo de contratação, pelo menos:
I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;
II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e
IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores

responsáveis pela fiscalização.

GERIR RISCO compete à equipe de Planejamento da Contratação

 

Principais riscos
Riscos inerentes ao negócio da Administração;
Riscos relacionados ao ambiente físico;
Risco relacionados a proteção e conservação do patrimônio;
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e

com FGTS da contratada (art. 18)
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Projeto Básico ou Termo de Referência - Art. 28. 
Art. 28. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá ser elaborado a partir dos
Estudos Preliminares, do Gerenciamento de Risco e conforme as diretrizes
constantes do Anexo V, devendo ser encaminhado ao setor de licitações, de acordo
com o prazo previsto no art. 27.

data prevista para o início da prestação do serviço indicada pelo Demandante.
Requisitante do serviço enviará os Estudos Preliminares e ao Gerenciamento de

Riscos junto com a formalização da demando para AUTORIDADE Dá prazo para
elaborar o TR.

 

Projeto Básico ou Termo de Referência - Art. 30 
Art. Art. 30. O Termo de Referência ou PB deve conter, no mínimo, o conteúdo:
I - declaração do objeto; II - fundamentação da contratação;
III - descrição da solução como um todo;
IV - requisitos da contratação;
V - modelo de execução do objeto;
VI - modelo de gestão do contrato;
VII - critérios de medição e pagamento;
VIII - forma de seleção do fornecedor;
IX - critérios de seleção do fornecedor;
X - estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado nos termos
da IN nº 5/2014; e
XI - adequação orçamentária.
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PRINCIPAIS DEFINIÇÕES

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS: documento a ser utilizado
para detalhar os componentes de custo que incidem na formação do preço dos
serviços, podendo ser adequado pela Administração em função das
peculiaridades dos serviços a que se destina, no caso de serviços continuados.

PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA: documento que deverá conter
os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela
Administração, com a contratação e os elementos técnicos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o serviço a ser
contratado e orientar a execução e a fiscalização contratual.

 

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
GERENCIAMENTO

MAPA DE RISCOS:

PLANO ANUAL

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota 1: O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação 
do serviço no período de 12 meses.
Nota 2: Para o empregado que labora a jornada 12x36, em caso da não concessão ou 
concessão parcial do intervalo intrajornada (§ 4º do art. 71 da CLT), o valor a ser 
pago será inserido na remuneração utilizando a alínea “G”.

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MP 932/2020 que reduz, por três meses, a contribuição obrigatória 
que empresas devem fazer ao Sistema S (01/4/20 a 30/06/20

O Salário-Educação é uma contribuição social devida pelas empresas, 
calculada com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o 
total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos seus 
empregados. 
Empresas urbanas e rurais devem recolher a contribuição de 0,2% sobre a 
folha de salários devida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra)
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Fator K - – Indicador de economicidade de despesas de serviços terceirizados, 
de natureza contínua
Constitui indicador de gestão de economicidade aplicável aos dispêndios com
serviços terceirizados, de natureza contínua e que envolvam a alocação de
empregados nas instalações da unidade contratante, com obrigação da
contratada de manter o quantitativo definido durante toda a vigência do
contrato, inclusive nas ausências motivadas por férias, licenças e faltas,
justificadas ou não.
Corresponde à razão entre o custo total de um trabalhador (remuneração,
encargos sociais, insumos, reserva técnica, despesas
operacionais/administrativas, lucro e tributos) e o valor pago ao mesmo
trabalhador a título de remuneração.
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Fator K - – Indicador de economicidade de despesas de serviços terceirizados, 
de natureza contínua
Aponta quantos reais são pagos pela Administração à contratada para cada real
pago por esta ao trabalhador. Embora o Fator K dependa basicamente dos
salários e demais vantagens definidos nos acordos, convenções ou dissídios
coletivos de trabalho, o padrão de mercado situar-se nas faixas de 3,0 a 3,5 nos
contratos de limpeza/conservação e de 2,5 a 2,7 nos demais.
A faixa mais elevada dos primeiros se deve à inclusão, no custo de cada
servente, do valor dos materiais utilizados na limpeza.

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MAPA DE RISCOS:

PLANO ANUAL

 

Processo Licitatório
Art. 30 § 2º Os documentos que compõem a fase de Planejamento da Contratação
serão parte integrante do processo administrativo da licitação.
Art. 33. A fase de Seleção do Fornecedor inicia-se com o encaminhamento do
Termo de Referência ou Projeto Básico ao setor de licitações e encerra-se com a
publicação do resultado de julgamento após adjudicação e homologação.
ATO CONVOCATÓRIO - Anexo VII - Diretrizes para Elaboração do Ato Convocatório
SELEÇÃO DO FORNECEDOR
ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
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Gestão do Contrato

Atividades de Gestão e Fiscalização da Execução dos Contratos
Indicação e Designação do Gestor e Fiscais do Contrato
Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos
Fiscalização Técnica – Anexo XIII - A
Fiscalização Administrativa – Anexo XIII – B
fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais

10.1. Fiscalização inicial
10.2. Fiscalização mensal
10.3. Fiscalização diária
10.4. Fiscalização procedimental
10.5. Fiscalização por amostragem

 

Alteração Contratual
Regras para a alteração dos contratos - Anexo X.
Art. 53. O ato convocatório e o contrato de serviço continuado deverão indicar o
critério de reajustamento de preços, que deverá ser sob a forma de reajuste em
sentido estrito, com a previsão de índices específicos ou setoriais, ou por
repactuação, pela demonstração analítica da variação dos componentes dos custos.
§ 2º A variação de custos decorrente do mercado somente será concedida
mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II - as particularidades do contrato em vigência;
III - a nova planilha com variação dos custos apresentada;
IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência,
tarifas públicas ou outros equivalentes; e
V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
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Processo de Pagamento e SSanções
Art. 67. O pagamento deverá ser efetuado em consonância com as regras
previstas no Anexo XI - Processo de Pagamento.

Art. 68. Identificada a infração ao contrato, inclusive quanto à inobservância do
prazo fixado para apresentação da garantia, o órgão ou entidade deverá
providenciar a autuação de procedimento administrativo específico para aplicação
de sanções à contratada e a consequente rescisão contratual, se for o caso, de
acordo com as regras previstas no ato convocatório, na legislação correlata e nas
orientações estabelecidas em normativo interno do órgão ou entidade, quando
houver, podendo utilizar como referência os Cadernos de Logística da Secretaria de
Gestão do Min. Economia.

 

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS
Principais alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017:
Art. 8º. [...]

§ 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo
Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho
não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar
obrigações que não estejam previstas em lei.

Art. 59-A. [...]
Parágrafo Único. A remuneração mensal pactuada para a jornada 12 x 36
abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo
descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as
prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o §
5º do art. 73 da CLT.
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MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS
Principais alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017:
Art. 71. [...]
§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo,

para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o
pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da
hora normal de trabalho.

Devem ser excluídas da planilha de custos as seguintes rubricas do Módulo I -
Composição da Remuneração:
Descanso Semanal Remunerado.
Trabalho no feriado (Súmula TST 444).
Prorrogação do trabalho noturno (Súmula TST 60, inciso II).
Intervalo intrajornada.
O intervalo intrajornada pode ser realocado no Submódulo 2.3.

 

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS
Principais alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017:
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MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS
Principais alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017:
Que a revisão nos contratos de serviços terceirizados a partir da vigência

da Lei nº 13.467/2017 promove uma redução anual nos contratos de
vigilância entre 10% a 12%?

A caracterização e a classificação da
periculosidade, far-se-ão por meio de perícia a
cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do
Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

 

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS
Principais alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017:
Empregado que labora em regime de tempo parcial e faz direito ao

adicional de periculosidade, tem o seu cálculo aferido a partir do piso
integral da categoria ou do valor proporcional percebido pela jornada
reduzida?

Súmula nº 364 do TST. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO
EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE (inserido o item II). DEJT
divulgado em 01, 02 e 03.06.2016.
[...]
II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando
o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e
proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida
de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem
pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CF e 193, §1º, da CLT).
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MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS

Súmula Vinculante 4
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou
de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
ADPF 151/DF:
[...] Por fim, registro que no julgamento do RE 565.714, esta Corte
expressamente consignou a possibilidade extraordinária de manutenção do
salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, com o
objetivo de preservar a irredutibilidade do salário. (ADPF 151 MC, Tribunal
Pleno, julgamento em 2.2.2011, DJe de 6.5.2011)

Qual a base de cálculo do adicional de
insalubridade?

Salário mínimo ou piso da categoria?

 

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS
Principais alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017:

Vinculação excepcional e transitória ao salário mínimo e superveniência de
legislação:
Diante dos limites impostos na Súmula Vinculante nº 4 do STF, na qual,
mesmo afastando-se o salário mínimo como base de cálculo do adicional de
insalubridade, outro parâmetro não pode ser fixado mediante decisão judicial,
entende-se que, na ausência de instrumento coletivo ou de lei expressamente
fixando base de cálculo diversa, subsiste o salário mínimo.
(Processo nº 0000057-63.2013.5.10.0000 – TST
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MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS
CCT BH 2018 e 2019

 

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS
CCT RJ 2017, 2018 e 2019
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MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTAS

Memória de Cálculo Submódulo 2.1:
Férias: (1/11) X 100 = 9,09%.
Terço Constitucional de Férias: (1/3 X 1/11) X 100 = 3,03%.
Total: 9,09% + 3,03% = 12,10%

Memória de Cálculo Submódulo 4.1:
Férias: (1/12/12) X 100 = 0,695%.
Terço Constitucional de Férias: [(1/3 X 1/12)/12] X 100 = 0,231%.
Décimo Terceiro Salário: (1/12/12) X 100 = 0,695%.
Total: 0,695%+0,231%+0,695% = 1,62%

A planilha de custos pode prever “duas férias”?

Quais devem ser os percentuais adotados para
as férias?
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