
EC

CONTRATOno

PREG.AOnc
PROTOCOLOn '
MODALIDADE

TIPO

KECIMEDEEXECUgXO
VIGENCIA

VALORTOTAL

040/2018

027/2018

114/2018

PREGAO PRESENCIAL

MENORPREQOGLOBAL
INTEGRAL

24 (VINTE E QUATRO) MESES

R$ 716.643,84 (setecentos e dezesseis mil. seiscentos e quarenta e tr6s
reals e oitenta e quatro centavos)

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, com sede na Rua Dr. Salles Oliveira, 1028

Vila Industrial - Campinas/SP, - CEP 13035-270, devidamente inscrita no CNPJ sob o n ' 44.602.720/0001-00

representada neste ato por seu Diretor Presidente e cumulativamente Diretor Administrative e Financeiro
interino, Sr. Carlos Jose Barreiro, portador do RG n ' 4.571.189-6 e do CPF Ro 000.621.248-46, doravante

designada simplesmente EMDEC, e de outro lado. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOQAO

SOCIAL E INTEGRAQAO, com cede a SCS Qda 06. Blood A, Late 157. Edificio Bandeirantes, Salas 501 a 504
e 601 a 607. Asa Sul. Brasilia/DF - CEP 70300-910, devidamente inscrita no CNPJ sob n ' 37.381 .902/0001-25,

neste ato representada peso Sr. Valdinei Va16rio da Silva, portador do CRA n ' 03564-RD-GO e do CPF n '

669.061.649-53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e convencionam as obHgaQ6es

e compromissos reciprocos que assumem, em consonincia com a Lei Federal n ' l0.520/02, Lei Federal Ro

8.666/93 e suas alterag6es, o Pregao Presencial Ro 027/2018, Decretos Municipals n ' 14.218/03 e Ro 14.602/04

e demais normal complemenEares e disposiQ6es dente instruments. consoante as c16usulas e condig6es que

seguem

CLAUSULAPRIMEIRA-0BJET0

1.1. Constitui objeto do presente o desenvolvimento de programa de aprendizagem profissional em
servigos de natureza administrativa a serem executados por 32(trinta e dais) adolescentes, de acordo
com as necessidades da CONTRATANTE, selecionados pda Contratada, na qualidade de "aprendiz de
auxiliar administrative", nos termos da Lei Federal n ' l0.097 de 19/12/2000, que deu nova redagao a
artigos da CLT, regulamentada pelo Decreto Federal Ro 5.598 de 01/12/2005, bem como o disposto no
Estatuto da Crianga e do Adolescente(ECA), aprovado pda Lei n ' 8.069 de 13/07/1990, obedecendo as

especificag6es descritas nos itens do Anexo 1 - Termo de Refer6ncia.

2.1 . A vig6ncia do presente Contrato 6 de 24(vinte e quatro) moses, contados a partir da data da publicagao
do seu extrato no Di6rio Oficial do Municipio, podendo ser prorrogado, respeitadas as determinag6es do Art. 57
da Lei Federal n' 8.666/93 com suas alterag6es.

2.2. As condiQ6es de execugao do ajuste, inclusive as obrigag6es das panes, sio as especificadas neste
Contrato e nas constantes do Anexo 1 - Termo de Refer6ncia do Edital que o precedeu e que deste faz parte
integrante.

CLAUSULASEGUNDA PRAZODEVIG£NCIADOCONTRATO

3.1. As panes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor menial
Rove mil, oitocentos e sessenta reais e dezesseis centavosje o valor total de R$

CLAUSULATERCEIKA VALORDOCONTRATOEREAJUSTE

R
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dezesseis mil. seiscentos e quarenta e tr6s reals e oitenta e quatro centavos), conforme proposta da
CONTRATADA que 6 parte integrante deste

3.2. Nos pregos propostos acima indicados estio inclusos todos os custos e despesas, assam como tributos,
encargos e incid6ncias, diretos ou indiretos, nio importando a natureza, que recaiam sobre o objeto, correndo
por conta e risco da CONTRATADA.

3.3. O Montante A da planllha de custom IAnexo 11) 6 pixo. sends ajust6vel somente em fun@o do valor do
salgrio minima vigente e/ou convenQao ou acordo coletivo sabre o saldrio do jovem aprendiz.

3.4. O Montante A sera atualizado na mesma periodicidade do sa16rio minimo vigente e/ou convengao ou
acordo coletivo sabre o sa16rio do jovem aprendiz, assim coma os encargos sociais e tHbutos diretamente a ele
relacionados

3.5. Quanto ao Montante B da planilha de custom, referente ds demais despesas relacionadas a presta®o
de serviQos, o reajuste de pregos, devido somente apes 12(doze) moses da data do inlcio da vig6ncia do
contrato e a cada novo periodo anual, deverd ser solicitado por escrito pda CONTRATADA e sera calculado
pda variaQao do Indice Gerd de PreQos de Mercado da Funda®o Get01io Vargas, ocorrida no perlodo de 12
jdozel memes, contados a partir da data de inicio do contrato, coma segue:

P = Po x jl/lo)

P = pregosreajustados;
Po = pregos iniciais dos servigos constantes do contratol

I = Indice Gerd de PreQos (IGP-M) correspondente ao d6cimo segundo m6s da data de initio da
vig6ncia do contrato, e assim sucessivamente de doze em doze meses.

lo = Indice Gerd de Pregos jIGP-M) correspondente ao m6s da data de inicio da vig6ncia do contrato

Onde

3.5.1 Cano o IGP-M da FGV sofra alterag6es sendo descontinuado ou suspenso, seri aplicado o
Indice indicado em substituigao, mediante acordo entre as panes dente Contrato.

3.5.2. Quando pleiteado apes o intersticio de 01 jum) ano de vig6ncia do contrato. sua aplicaQao teri
terms iniciala partir da data de protocols da solicitagao de reajuste.

3.6 Excetua-se do reajuste mencionado no item 3.5, o vale-transporte, que seri atualizado na mesma data
e no mesmo valor das tarifas autorizadas pelo Municipio ds concession6rias de transporte urbane.

3.7

3.8

O percentual referente a taxa de administra®o(Montante C) 6 pixo e irreajustavel

A contratada deveri solicitar por escrito os reajustes descritos nos itens acima

CLAUSULA QUARTA - CONO1Q6ES DE PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1. A Contratada deveri encaminhar a Contratante at6 o 5' jquinto) dia Otil do m6s subsequente a nota
Hscal junta com as planllhas de controle. O pagamento sera efetuado no puzo de 30(trinta) dias, a contar do
aceite da Nota Fiscal

4.2.

4.3.

A empresa dever6 emitir Nota Fiscal/Fatura expressa em Reais.

a) Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A.
Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP, CEP: 13035-270

CNPJ : 44.602.720/0001-00 Inscrigao Estadual: 244.109.463.110

Da Fatura / Nota Fiscal deve necessariamente constar

U

€
k
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l$,EMDEC
b)

c)

ndicaQao dos servigos. quantidade. valores unitirios e totals

e) Informal nOmero CBO (ClassincaQao Brasileira de OcupaQao);

f) Informar se a empresa participa do PAA(Programa de Aquisigao de Alimentos)

A Nota Fiscal nio poderi ser negociada ou dada em garantia a terceiros.
Ngo seri aceito boleto bancgrio.

d) Contrato no 040/2018

Protocolo Ro114/2018

4.4. A EMDEC teri o puzo de 02(dais) dias Oteis para aprovar ou rejeitar a Nota Fiscal/Fatura apresentada

4.4.1. Ajs) fatura(s) nio aprovadas pda EMDEC sera(ao) devolvida(s) a contratada para as
necessirias correg6es, com as informag6es que motivaram sua rejeigao, contando-se o puzo de 02
jdois) dias Oteis a partir da data de devolugao para a sua reapresentaggo.

4.4.2. A devoluQao da fatura nio aprovada pda EMDEC em hip6tese alguma serviri de pretexto para
que a CONTRATADA suspenda a prestagao dos serviQos.

4.4.3. A(s) fatura(s) aprovada(s) serajao) paga(s) no puzo de 30(trintal dias, a contar do aceite da
Nota Fiscal/Fatura pda EMDEC.

4.5. Nenhum pagamento seri efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidaQao qualquer
obriga@o financeira que Ihe tiver fido imposta em decorr6ncia de penalidade ou inadimplemento contratual

4.6. Caso se aplique, seri retido do pagamento a Contratada, a aliquota do ISSQN da Prefeitura Municipal
de Campinas correspondente a atividade da empresa, em atendimento a Lei Municipal n ' 12.392/05 e
alterag6es

4.6.1. As empresas nio estabelecidas em Campinas e que prestam servigos no municipio, devem fazer
o CENE Campinas - Cadastro de Empresas nio Estabelecidas em Campinas, para que nio tenham o
Imposto Sabre Servigos de Qualquer Natureza-lSSQN retido na fonte pelo tomador de sewigos, nos
[ermos da IN DRM/GP 001/2012 e a]terag6es

4.6.2. Para fins de apuragio da base de calculo, a contratada, quando couber, deveri fornecer ao
tomador destes servigos as c6pias previstas no art.99 do Decreto Municipal 15.356/2005

4.7. Coma liberalidade, a EMDEC poder6 efetuar cr6dito em conta corrente banc6ria da empresa
CONTRATADA, desde que esta assuma eventuais custos decorrentes desse cr6dito.

;LAUSULA QUINTA - 0BRIGA96ES DA CONTRATADA

5.1. Cumprir, a16m das exig6ncias elencadas neste instrumento, today aquelas constantes do ANEXO l-
Termo de Refer6ncia do edital aue 6 parte intearante dente contrato.

5.2.

5.3.

Indicar preposto para acompanhamento dos termos e fiel execuQao do contratol

Assinar o Terms de Encerramento do contrato ao final da vig6ncia deste instrumento

CLAUSULA SEXTA - 0BRIGAg6ES DA EMDEC

6.1 . Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necess6rios a perfeita execu@o dos serviQos. U
6.2. Indicar preposto para acornpanhamento da execuQao dos serviQos.

CEMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE C.XMPtNAS S/A
Rua Dr. Sa]]es Oliveira, n '. 1 .028 -- Vi]a ]ndustria] -- CEP 13035-2XO ] Campinas/SP
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CLAUSULA S£TIMA - TRANSFERENCIA DAS 0BRIGA96ES

7.1. Fica terminantemente vedada a CONTRATADA a transfer6ncia das obrigag6es decorrentes dente
instrumento a terceiros, sob pena de rescisio unilateral e imediata do contrato.

CLAUSULAOITAVA-PENALIDADES

8.1 . Pda inobservincia das obrigag6es previstas na legisla®o em vigor e, em especial, das previstas neste
Contrato e seus anexos, a EMDEC podera, de acordo com a natureza da infraQao, apllcar a CONTRATADA as
seguintes sang6es:

11 - Multa

Advert6ncia

lll-Suspensao tempor6ria de participagao em licitagao e impediments de contratar com a EMDEC, nos
termos do inciso 111 do artigo 87 da Lein ' 8666/931

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao POblica, nos termos do
inciso IV do artigo 87 da Lei n ' 8666/93.

8.2.

8.3.

A penalidade nio desobriga o infrator de corrigir a falta que Ihe deu origem

A penalidade de multa seri aplicada nos seguintes casos:

8.3.1. Multa de 0.2% jdois d6cimos de um por centos, aplicado ao valor total atualizado do contrato,
multiplicado pelo nOmero de dias de atraso na prestagao de servigos, at6 o d6cimo dia corrido, ap6s o
que, aplicar-se-a a multa prevista no sub-item 8.3.21

8.3.2. Multa de 5% (cinco por cents) sabre o valor total atualizado do contrato, sera aplicado na
hip6tese de inexecugao partial do objeto do contrato de natureza medial

B.3.3. Multa de 10%(dez por cents) sabre o valor total atualizado do contrato, sera aplicado na
hip6tese de inexecugao parcial ou total do objeto do contrato. pele seu nio recebimento, ou por
qualquer outro inadimplemento contratual de natureza grave. sem justlflcativa. ou com justiHcativa ngo
aceita pda EMDEC.

8.4. A CONTRATADA teri o puzo de 05 jcinco) dias Oteis pam recorrer da penalidade aplicada, de acordo
com o disposto na Lei Federal n ' 8.666/93 e alterag6es.

8.4.1. Se indeferido o recurse. a CONTRATADA dever6 recolher o valor da multa aplicada na
Tesouraria da EMDEC, no puzo de at6 5 (cinco) dias, apes comunicada do resultado.

8.4.2. Casa nio sejam recolhidos no puzo os valores devidos pda CONTRATADA relatives is
multas, os mesmos servo descontados dos pagamentos ou da garantia contratual, e/ou servo tomadas
as provid6ncias judiciais cabiveis.

8.5. O nio cumprimento das obrigag6es contratuais sujeitara tamb6m a CONTRATADA is demais sang6es
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n ' 8.666/93, com suas alterag6es.

8.6. As penalldades sio independentes e a aplicagao de uma nio exclui a das outras.

8.7. As penalidades serif apllcadas mediante regular procedimento administrative, com exceQao da
advert6ncia que podera ser aplicada nos autos do CALC - Processo Administrative de Licitag6es e Contratos

CLAUSULA NONA - REORGANIZAgA0 EMPRESARIAL

CEMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMtNTO DE CAMpINAS S/A
Rua Dr. Sayles Oliveira, n'. 1 .028 -- Vila Industnhl JCEP 13035-270 -- Campinas/SP
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9.1. A fumio, casio ou incorporagao da CONTRATADA deve ser comunicada a EMDEC que promovera
an61ise documental da reorganiza@o empresarial

9.2. Inexistlndo prejuizo ao interesse pOblico sera lavrado se necess6rio Terms Aditivo para as adequaQ6es
decorrentes dessa operaQao

CLAUSULA D£CIMA - RESCISA0

10.1. 0 presente Contrato podera ser rescindido nos termos do Art. 77 e seguintes da Lei Federal n ' 8.666/93
e alterag6es.

l0.2. A EMDEC podera rescindir de pleno direito o Contrato, independentemente de interpelagao judicial ou

extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamagao ou indenizaQao, sem prejuizo das
penalidades aplic6veis, sempre que ocorrer

l0.2.1 . Inadimp16ncia de C16usula contratual por parte da CONTRATADAI

l0.2.2. Inobservincia de especificag6es e recomendag6es fornecidas pda EMDECI

l0.2.3. Interrupgao da prestaQao de serviQos por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem
justificativa apresentada e aceita pda EMDECI

l0.2.4. Liquidagao judicial ou extrajudicial. fa16ncia e insolv6ncia civil da CONTRATADA

l0.2.5. Transfer6ncia, no todd ou em parte, do objeto deste Contrato.

l0.3. Fifa assegurado a EMDEC o direito de cancelar o pagamento das prestaQ6es vincendas. no casa de
rescisio administrativa prevista no citado Art. 77, sem obrigagao de indenizar a CONTRATADA.

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA - PREVISA0 DE RECURS0 0RgAMENTAR10

11.1. Para a presente contratagao ha previsao de recursos orgamentarios que custeario as despesas
decorrentes deste ajuste.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ViUCULAQAO E LEGISLAQA0 APLICAVEL

12.1. Os termos dente Contrato vinculam-se aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta Comercial
apresentada pda Contratada.

12.2. Aplica-se a este Contrato e principalmente aos castes omissos o disposto na Lei Federal n ' l0.520/02,
Lei Federal n ' 8.666/93 e suas alterag6es, Decretos Municipals Ro 14.21 8/03 e n ' 14.602/04.

CLAUSULA D£CIMA TERCEiRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

13.1. Integra o presente Contrato, o Anexo 1 - Termo de Refer6ncia e a Proposta Comercial apresentada
pda CONTRATADA, e vinculam-se ainda aos termos dente, para todos os efeitos legais; os termos e demais
Anexos do Edital.

CLAUSULA DiCIMA QUARTA - MANUTENQA0 DAS CONDIQ6ES DE UABiLITXgAO

14.1. A CONTRATADA deverA manter durante a execuQao do contrato, todas as condig6es de habilitaQao e

qualificagao exigidas na licitagao.

14.2. Sempre que a EMDEC exigir documenta@o comprobat6na dessas condiQ6es a CONTRATADA dever6
atender. H

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVbLl&MENTO DE C.plLMPINAS S/A
Rua Dr. Sayles Oliveira, n'. 1.028 -- Vila Ind+std41 -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP
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CLAUSULAD£CIMAQUINTA-FORO

15.1. As panes elegem, desde la, explicitamente, o Fora da Comarca de Campinas, Estado de Sio Paulo
para dirimir quaisquer quest6es que eventualmente venham a surgir por forma do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as panes por seus representantes legais:
Contrato. frito em 3(tr6s) viag de igual tear e forma, para um s6 e jurldico efeito.

assinam o presente

Camplnas. 2 2 0UI 201B

da EMDEC S/A

PKomoQAOSOcixLE

TESTEMUNHAS

EMPRESA MUNTCTPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira. n '. i.028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP
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ANEXOl-TERMO DEREFER£NCIA

1. $11 0WET0

Contratagao de entidade sem fins lucrativos para o desenvolvimento de programa de aprendizagem profissional
em serviQos de natureza admlnistrativa a serum executados por 32(trinta e dais) adolescentes, de acordo com
as necessidades da CONTRATANTE, selecionados pda Contratada, na qualidade de "aprendiz de auxiliar
administrativo", nos termos da Lei Federal Ro l0.097 de 19/12/2000, que deu nova redagao a artigos da CLT,
regulamentada pele Decreto Federal n ' 5.598 de 01/12/2005, bem como o disposto no Estatuto da Crianga e do
Adolescente(ECA), aprovado pda Lei n ' 8.069 de 1 3/07/1990, obedecendo as especincag6es e quantidades
descritas no Anexo I(Especincag6es T6cnicas e Condig6es Gerais)

!=:j$BCIFEAe6ES T£CNnAS

2.1 As atividades prgticas a serem exercidas pelts jovens aprendizes serif de natureza administrativa, tais
homo: organiza$o e arquivamento de documentos, manuseio de microcomputadores e copiadoras
recebimento, controls e entrega de documentos e volumes, atendimento telefdnico, recepgao,
anotag6es em gerd e outras atividades correlatas, visando a capacitagao para o exercicio da funQao de
auxiliar administrative

2.2.

2.3.

Os aprendizes executario as atividades praticas nas depend6ncias da EMDEC, no entanto
ocasionalmente poderao tamb6m realizar atividades external

A duraQao das atividades pr6ticas dos jovens aprendizes sera de 04(quatro) horan di6rias, durante 4
jquatro) dias da semana. totalizando 16 (dezesseis) horan semanais. Hcando reservado um dia da
semana para a perman6ncia do jovem no curio de forma960.

2.4.

2.5.

2.6.

Os horirios de atividades praticas dos aprendizes, bem homo o dia reservado para o curse de
formagao, serif definidos pda EMDEC, de acordo com necessidade da empresa.

As atividades te6ricas, que deverio fazer parte da formagao t6cnico-professional met6dica dos
aprendizes, serif ministradas e supervisionadas pda Contratada, em suas depend6nclas.

O contrato do aprendiz com a contratada nio excederi o puzo mgximo de 24 meses e extinguir-se-a
apes este periods de contrataqao ou ainda antecipadamente, nas seguintes hip6teses

a) desempenho insulciente ou inadaptagao do aprendiz

c) a pedido do aprendizl

d) aus6ncia injustiHcada a escola que implique perda do ano letivol

e) quando o aprendiz atingir a idade-limite de 24 antes. salvo nos casos de
defici6ncia.

b)falta disciplinargrave

aprendizes com

6",
8
Q

1) '@
N'
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s.jjj:jOBniOAgons DA CONTRATAOA

3.1 A Contratada dever6 observar rigorosamente as disposig6es da legislagao pertinente aos jovens
aprendizes(Lei n ' l0.097/2000, Decreto n ' 5.598/2005. Lei n ' 8.069/90 Estatuto da CrianQa e do
Adolescente - ECA, Portaria MTE n ' 723/2012) e suas alterag6es.

3.2.

3.3.

Deveri a Contratada possuir registry no Conselho Municipal dos Direitos da CrianQa e Adolescente e
nscrigao no CNAP - Cadastro Nacional de Aprendizagem ProHssional

A contratada recrutari e contratar6 os jovens aprendizes, ern conformidade com o disposto no Art. 15 $
2', inciso I do Decreto Federal n ' 5.598. de 01 de dezembro de 2005. cabendo-the efetuar os
pagarnentos. inclusive dos encargos previstos na legisla®o trabalhista, previdenci6ria e Rscale de
quaisquer outros em decorr6ncia da sua condigao de empregadora, sem qualquer participagao da
EMDEC

3.4. A Contratada dever6 manter-se em situagao regular do panto de vista da garantia dos direitos
trabalhlstas e previdenci6Hos, bem coma da proteQao ao trabalho dos aprendizes. A contratante podera
exigir a qualquer tempo os comprovantes de pagamento referentes a estes direitos.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

A contratada dever6 assegurar ao aprendiz o salirio minima hora, conforme previsto na legislaQao

Deverd a Contratada proceder o registry e a anotaQao na Carteira de Trabalho e Previd6ncia Soda
ICTPS), quanto ao confrato de aprendizagem

A CONTRATADA obriga-se a efetuar o pagamento dos proventos ao aprendiz at6 o 5'(quinta) dia dti
do m6s subseqOente ao de compet6ncia.

A Contratada deveri apresentar custo mensal por aprendiz, e custo mensal total conforme modelos de
planilhas de custos em anexo.

A Contratada dever6 encaminhar a Contratante at6 o 5' jquintol dia Otil do m6s subsequente a nota
fiscal junta com as planilhas de controle em anexo. A contratante teri o puzo de 02 jdois) dias Oteis
para aprovar ou rejeitar a Nota Fiscal/Fatura apresentada.

3.10.

3.11.

3.12.

A Contratada dever6 apresentar mensalmente, junto com a nota fiscal, c6pia da guia de recolhimerjto
papa referente a FGTS e INSS dos aprendizes.

A Contratada deveri manter Seguro de Acidentes Pessoais dos aprendizes

A CONTRATADA deverd fornecer vales-transporte aos jovens aprendizes, efetivamente utilizados ho
mes, incluidos nestes a capacitaQao te6rica, em conformidade com a legislaQao em vigor. O vale
transporte fornecido deverd ser subsidiado integralmente pda empresa contratada, nio cabendo
qualquer participagao por parte dos jovens aprendizes.

3.13.

3.14.

A EMDEC podera exigir a qualquer tempo os comprovantes de pagamento de sa16rio, vale transporte e
ap611ce de seguro.

A Contratada dever6 apresentar as condig6es exigidas para caracterizaQao
CONTRATANTE com os responsaveis polos jovens, no casa de menores de idade.

do trabalho ha

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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3.15.

3.16.

A Contratada deveri fornecer uniforme aos aprendizes contratados

A contratada dever6 realizar todd o acompanhamento administrativo, educativo e disciplinar do contrato

de trabalho do jovem aprendiz na empresa CONTRATANTE.

3.17.

3.18.

3.19.

A Contratada atenderg prontamente a CONTRATANTE quanto ao encaminhamento de jovens para
supnras vagas.

A Contratada deverd realizar a reposigao dos aprendizes, conforme demanda. A EMDEC podera
solicitar a substituigao do aprendiz, a qualquer tempo.

A Contratada deverg preparar e controlar toda a documentagao legal referente ao contrato de trabalho
incluindo:

3.19.1

3.19.2.

Elaborar Terms de Compromisso entre o APRENDIZ. RESPONSAVEIS LEGAIS (no casa de
menores) e a CONTRATADA e disponibilizar c6pia do documents para a Contratantel

Disponibilizar mecanismos de avaliagao do desempenho das atividades por meir de relat6rios
preenchidos pda supervisao de responsabilidade da CONTRATANTEI

3.20.

3.21.

A Contratada deveri avaliar o local de trabalho/instalag6es da CONTRATANTE, conforhe
determinagao da Lei.

A Contratada dever6 comunicar os aprendizes ou os responsaveis dos aprendizes(quando for menor
de idade) e gerenciar o conHito quando houver reclamagio da CONTRATANTE referente a falta de
comprometimento / responsabilidades. comportamentos inadequados. indisciplina e outros e. se for o
cano aplicar advert6ncia ou comunicar e efetivar o desligamento.

3.22.

3.23.

Verificar, mensalmente, a frequ6ncia dos jovens, conforme informag6es da CONTRATANTE, e realizar
o pagamento das horas trabalhadas, descontando-se as posslveis aus6ncias(faltas e atrasos)

Quando da assinatura do contrato deveri a CONTRATADA apresentar seu Programa de Contrple
M6dico e SaOde Ocupacional - PCMSO, conforme disciplina a NR 7 da Secretaria de Seguranga e
SaOde do Trabalho, bem coma seu Programa de Preven@o de Riscos Ambientals PPRA, nos termos
da NR 9 da mesma Secretaria.

3.24. A a@o ou omissio total ou parcial do 6rgao Hscalizador nio eximirg a Contratada de tata
responsabilidade de executar os servigos, com toda cautela e boa t6cnica.

4.li RESPONSABILIDADEDAEMDEC

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

A Contrantante formalizar6 a CONTRATADA as oportunidades de vagas em atendimento a Lei de
aprendizagem

A Contratante ofertari instalaQ6es em condig6es de proporcionar ao aprendiz atividades jie
aprendizagem social, professional e cultural.

A Contratante indicarA empregado de seu quadro de pessaal, com formaQao ou experi6ncia profissiqnal
na area de conhecimento para orlentar e supervisionar at6 10 (dez) aprendizes

A Contratante deverg observar as restrig6es legais quanto ao trabalho dos aprendizes

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Sayles Oliveira, n '. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP '
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

A Contratante nio podera atribuir ao aprendiz qualquer atividade que ultrapasse o limite da jornada

A Contratante peenchera, semestralmente, para todos os aprendizes, a avaliagao de desempenho do
exercicio das atividades e encaminhar6 para a CONTRATADA.

di6ria

A Contratante informar6 a CONTRATADA qualquer problema envolvendo o aprendiz como falta de
comprometimento / responsabilidades, comportamentos inadequados, indisciplina e outros.

A Contratante manteri em arquivo e a disposiQao da fiscalizaQao documentos que comprovem a
relaQao de contrato detrabalho.

A EMDEC, por meio da Divisio de Recursos Humanos, efetuar6 a fiscalizagao do cumprimento das
obriga96es assumidas pda Contratada, solicitando, sempre que Julgar conveniente, informaQ6es sobre
o andamento do programa, devendo esta prestar os esclarecimentos necessirios e comunicar a
EMDEC quaisquer fates ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento das
atividades ou o alcance dos objetivos do programa.

4.10 No desempenho de suas atividades 6 assegurado a EMDEC o direito de verificar a pedeita execugao
do presente ajuste em todos os termos e condig6es, inclusive todas as etapas da execugao do serVigo
peta Contratada.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

A EMDEC deveri participar da sistem6tica de acompanhamento, supervisao e avaliagao do aprendiz:
fornecendo dados a contratada, quando solicitado.

A Contratante remeter6 mensalmente a contratada informaQ6es quanto a freq06ncia dos jovens
aprendizes, no que diz respeito a faltas e atrasos.

A Contratante fiscalizara, mensalmente, o efetivo pagamento dos aprendizes contratados

A Contratante efetuar6 mensalmente a CONTRATADA o ressarcimento da folha de pagamento, Vale
transporte e encargos trabalhistasl

s.}igi1OinEiTOS TRABALHiSTAS oo APREUDiZ

5.1

5.2.

E garantido ao menor aprendiz o salirio minima hora, conforme legislagao

Para o cglculo do sa16rio mensal a ser percebido pelo aprendiz, dever6 ser observado o disposto HO
Manual da Aprendizagem do Minist6rio do Trabalho e Emprego:

:No cilculo do salirio do aprendiz, deve-se considerar o total das horas trabalhadas, computadag as

referentes is atividades te6ricas, e tamb6m o repouso semanal remunerado e feriados, nio
contemplados no valor unitgrio do salario-hora, nos termos da formula seguinte

Salirio Mensal = Salirio-hora x horas trabalhadas semanais x semanas do m6s x 7
6

Observagao: O nOmero de semanas varia de acordo com o nOmero de dias do m6s

$
EMPRESA MUNICIP,AL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

Rua Dr. Sa]]es O]iveira, n'. ] .028 -- Vida ]ndustria] -- CEP ] 3035-270 -- Campinas/SP
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5.3. O aprendiz teri o direito a aliquota do dep6sito do Funds de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS de
2,0% (dais por canto) da remuneraQao devida ao aprendiz, em conformidade com a legisla®o vigente
bem como recolhimento de INSS

5.4.

5.5.

O aprendiz teri o direito a vale-transporte, conforme legislaQao vigente

Quando apiicavel, as f6rias do aprendiz devem coincidir, preferencialmente, com as f6rias escoiates:
sendo vedado ao empregador fixar periods diverso daquele definido no programa de aprendizagem. As
f6rias do aprendiz deverio ser pagas na proporcionalidade conforme art. 4430 de ConsolidaQao das Leis
Trabalhistas

5.6. A falta injustincada implicara o desconto de 1/30 (um trinta avis) da sa16rio do
cumulativamente por:

aprenHiz:

a) dia em que se veriHcar a aus6ncia

b) dencanso semanal remuneradol

5.7. A falta injustificada acarretar6 o desconto no salgrio e vale transporte antecipados ao aprendiz, clam
base no cglculo proportional ao(s) dia(s) de efetiva aus6ncia. O d6bito correspondents sera deduzido
das respectivas verbas salariais constantes da fatura de servigos do m6s subseqOente, apresentbda
para fins de ressarcimento pda CONTRATADA.

6. !goAL ne KEXLiZXgXO DOS SEKVigOS

InstalaQ6es da CONTRATANTE, localizadas a

SEDE: Rua Dr. Salles de Oliveira, 1 .028 - Vila Industrial CEP 1 3035-270 - Campinas/SP

Inspegao Veicular: Av. John Boyd Dunlop, 8050 - Jd. Sat61ite iris - CEP: 13059-587 Campinas/SP

Patio: Rua Miguel Cascaldi JOnior, 141 - Jd. Sio Joio - CEP: 13051-153 - Campinas - SP

7;ggPKAZOCONTKATUAL

O puzo para execuQao dos serviQos sera de 24 jvinte e quatro) memes, contados a partir da data da publica$go
do seu extrato no Diirio Oficial do Municipio.

8.j!$FOKUA DEPAGAMENTO

O pagamento seri efetuado no puzo de 30(trinta) ap6s o aceite da nora Hscal.'Fatura

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

Rua Dr. Salles Oliveira, n'. 1 .028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campibas/$P
Fong: (19) 3772-4000 Site: www.emdec.com.for

/

1 1

romero de dias do m6s NOmero de semanas do m6s

31 4,4285
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9.1 O Montante A da planilha de custos (Anexo 11) e nxo, sends ajustavel somente em fungal do valor do sa16fio
minima vigente e/ou convengao ou acordo coletivo sobre o salirio do jovem aprendiz.

9.2. O Montante A sera atualizado na mesma periodicidade do sa16rio minimo vigente e/ou convengao ou acoldo
coletivo sobre o saldrio do jovem aprendiz, assim como os encargos sociais e tributos diretamente a ele
relacionados

9.3. Quanto ao Montante B da planilha de custos, reference is demais despesas relacionadas a prestaQao de
servigos, o reajuste de preQos. devido somente ap6s 12 (doze) memes da data do inlcio da vig6ncia do
contrato e a dada novo periods anual, deveri ser solicitado por escrito pda CONTRATADA e sera
calculado pda variagao do Indice Gerd de Pregos de Mercado da Fundagao Get01io Vargas, ocorrida ho
perlodo de 12 (dozed meses, contados a parter da data de inlcio do contrato, coma segue

P : Po x(I/lo)

P = pregos reajustadost

Po = pregos iniciais dos servigos constantes do contratol

= Indice Gem de Pregos (IGP-M) correspondents ao d6cimo segundo m6s da data de inicio da
vig6ncia do contrato, e assam sucessivamente de doze em doze meses.

lo = Indice Gerd de Pregos (IGP-M) correspondents ao m6s da data de inlcio da vig4ncia do contrato

Onde

9.3.1 faso o IGP-M da FGV sofra alterag6es sends descontinuado ou suspenso, seri aplicado o
fndice indicado em substituigio, mediante acordo entre as panes dente Contrato.

9.3.2. Quando pleiteado ap6s o intersticio de 01 (um) ano de vig6ncia do contrato. sua aplicaQao teri

terms initial a partir da data de protocolo da solicitagao de reajuste.

9.4. Excetua-se do reajuste mencionado no item 9.3., o vale-transporte, que seri atualizado na mesma data e 6o
mesmo valor das tariffs autorizadas peso Municipio is concession6rias de transporte urbano.

9.5. O percentual referente a taxa de administragao(Montante C) 6 Hxo e irreajustave

9.6. A contratada deveri solicitar por escrito os reajustes descritos nos items arima

t£CUiCAS

Laura Zechmeister Daciu (Lider de Processo da DFH.T)
Telefone:(19) 3772-1580/ laura.daclu@emdec.cam:for

DADQS PARA ELABaRACAO DE PRopo$TA

I I .I.

11.2.

11.3.

Para elaboragao da proposta dever6 ser utilizada a planilha abaixo (Anexo ll) levando-se em conte o
valor da taxa administrativa do contrato.

Coma refer6ncia para o salgrio menial, dove ser considerado o m6s com 31 dias(4.4285 semanag)
conforme item 5.2 dente instruments, com carga horiria de 4 horan diirias.

Para c61culo do Vale transporte na proposta, deve-se considerar a refer6ncia de 22(vinte e d(blsl
dias trabalhados no m6s.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE C,4MPINAS S/A
Rua Dr. Sayles Oliveira, n'. 1 .028 -- Vila Indusbial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

F'one: (] q) 3772-4000 Site: www.emdec.com.for

12



ANEXO 1 1 PROPOSTA DE PREGOS

PREGA0

PROTOCOLO

MODALIDADE

TYPO

n'027/2018
no114/2018

PREGAO PRESENCIAL

MENOR PKK90 GLOBAL

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: Rede Nacionalde Aprendizagem, Promog3o Sociale Integragao REAApsi
CNPJ:37.381.902/0001-25

Inscrig3o Estadual/M unicipal ou Distrito Federal: 07.533.409/0001-86
Enderego: SCS Qda 06, Bl-A,, Lote 157, Edf. Bandeirantes, Salas 501 a 504 e 601 a 607 h.sa sul
Brasilia-DF, CEP: 70300-910

Contato: Uilton Tiradentes Telefone: {62) 3931 6314 (11) 4369 6700
EMAIL: [elacionamento(a)rDa.ora.for

DADOSBANCAR10S
Nome do Banco: Caixa Econ6mica Federal

Nome da Ag6ncia: Flamboyant
Nodo Banco: 104 Ag6ncia: .L575 Conta Corrente 76907-4 Goi6nia-GO

Em atendimento ao solicitado pda EMDEC, apresentamos nossa proposta de prcjWO para a
contratagao de entidade sem fins lucrativos para o desenvolvimento de proframa de
aprendizagem profissional em servigos de natureza administrativa a serem executados por 32
jtrinta e dots) adolescentes, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. selecionados
pda Contratada, na qualidade de "aprendiz de auxiliar administrativo", nos termos da Lei
Federaln ' .l0.097 de 19/12/2000, que deu nova redagao a artigos da CLT, regulamentada peso
Decreto Federal no5.598 de Of/12/2005, bem coma o disposto no Estatuto da Crianga e do
Adolescente (ECA), aprovado pda Lei n ' 8.069 de 13/07/1990, obedecendo as especificag6es
e quantidades descritas no Anexo I (Especificag6es T6cnicas e Condig6es Gerais), de acordo
com as condig6es e especificag6es completas constantes do Anexo ITermo de Refer6ncia:

rl7 .381.902/Qool42a
...Egias®t$#W:aQ

. ":'?' a":ll#K g.«l&$oC!" ]
Rede Nacional de Aprendizagem, Promogio social e tllidgrag8o --iPNAPSi ' F ' f ;-J

SCS Qd, 6, BI. A, Lt. 157, Ed. Bandeirantes, 5oandar, Asa Sul.
CEP; 70.300-910, Brasilia/D (61) www. rpnapsi.org.for0
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PREgo
MENIAL

R$

PREGO GLOBAL

(considerando 24 meses de
contratag3o)ITEM

DISCRIMINAgAO

Contratag3o de entidade sem fin:
lucrativos para o desenvolvimento del
programa de aprendizagei
professional em servigos de naturezal
administrativa a serem executados pod
32 (trinta e dois) adolescentes, del
acordo com as necessidades dal
CONTRATANTE, selecionados pda
Contratada, na qualidade de "aprendizl
de auxiliar administrative", nos termos
da Lei Federal e10.097 de 19/12/2000,

jque deu nova redag3o a artigos da CLT.I
regulamentada pele Decreto Federall
In ' 5.598 de Of/12/2005, bem como ol
jdisposto no Estatuto da Crianga e do
Adolescente (ECA), aprovado pda Lei
In ' 8.069 de 13/07/1990, obedecendo
as especificag6es e quantidades
descritas no Anexo I (Especificaq:6es
T6cnicas e Condi es Gerais)

QUANT./
UNID.

01 32 R$29.860,16
R$ 716.643,84

Prego total estimado da proposta Menial: R$ 29.860,16 (vinte e nave mil, oitocentos e sessenta reals e
dezesseis centavos)
Prego total estimado da proposta de 24 Memes: R$ 716.643,84 (setecentos e dezesseis mil, seiscentos e
quarenta e tr6s reais e oitenta e quatro centavos)

Puzo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos

a)

b)

c)

Declaramos, sob as penas da lei, que:

Nos pregos propostos est5o inclusos todos os custos, despesas, tributos, encargos e
incid6ncias, diretos ou indiretos, n3o importando a natureza, que recaiam sobre os servigos
solicitados no Anexo I -Termo de Refer6ncia

Etta proposta, nos termos do edital, 6 firme e concreta, n3o nos cabendo desist6ncia apes a
face de habilitafao, na forma do Art. 43, $ 6', da Lei Federal n ' 8.666/93 com suds altera£6es
Por ser de nosso conhecimento, atendemos e nos submetemos a todas as c13usulas e
condig6es do Edital, relativas a licitagao supra, bem como is disposig6es da Lei Federal n
l0.520/02, Lei Federal n ' 8.666/93 e suas alterag6es, e Decretos Municipals no 14.218/03 e
14.602/04, que integrarao o presente ajuste
A prestagao de servigos atender3 integralmente is especificaq:6es do objeto descritas no
Anexo I -- Termo de Refer6ncia do Edital

d)

';"''Hill ;i.&$WH.2sa
...igEiR8#lqS15:1Wa«E,

~;l:lll::11111.:;:.., .,...;;. ;..:.. . ...;:i!$1#$n ' i\
SCS Qd. 6, BI. A, Lt. 157, Ed. Bandeirantes, 51liiidar, Asa Sul.

CEP: 70.300-910, Brasilia/D (61) www.renapsi:org:bf
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PREGA0 027/2018
PROTOCOLO 114/2018
MODALIDADE PREaAo PRESENcIAL

TYPO MENOR PREGO GLOBAL

Home da Proponente: REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PRC)MACAO SOCIAL E INTEGRAGAo I RENAPSI

Enderego:scs Qd. 6, BI. A, Lt. 157, Ed. Bandeirantes, 52 andar, Asa sul, CEp: 70.300-910, BI'bsrtia/bF
Telefone:(61) 3038 4500(62) 3931 6314 e mail: relacianamento@rpa.org.for
CNP] n9: 37.381.902/0001-25

Banco: CEF Conta Corrente: 76907-4 Ag6ncia: 1575
Cidade: Brasilia

Objeto: Contratag3o de entidade sem fins lucrativos para o desenvolvimento de proSrzjha de

aprendizagem profissional em serviS:os de natureza administrativa a serem executados por 32

jtrinta e doisl adolescentes, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, selecionadbs pda
Contratada, na qualidade de "aprendiz de auxiliar administrativo", nos termos da Lei Federal n?

l0.097 de 19/12/2000, que deu nova redag3o a artigos da CLT, regulamentada pele Decreto
Federal n? 5.598 de Of/12/2005, bem coma a disposto no Estatuto da Crianga e do Adolescente
IECA), aprovado pda Lei n? 8.069 de 13/07/1990, obedecendo as especificag6es e quantidades
descritas no Anexo I (Especificag6es T6cnicas e Candig6es Gerais).

"#P
/'

\L;

Rede Nacional de Aprendizagem, Promog3o Social e Integral:3o --RENAPS
SCS Qd. 6, BI. A, Lt. IS7, Ed. Bandeirantes, 5oandar. Asa Sul.

CEP: 70.300-910, Brasflla/D (61) )aClaC}BC:fena2:i:eCg:for k



d&m o Ori
DEC S/A
Hmcconfere

EM 'e£:3 1:g:
ValorUnit6rio por

MensaIAprendiz
Discriminagao

Aprendizes
IR$)

14.350,72

1.195,84

Monta nte A:
Salirio I
13 Sa16rio (1/12)
f6rias (1/121

R$

R$

R$

448,46 R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

37,37
37,37 1.195,84

398,72
1/3 F6rias (1/12)
FGTS (2,0%)

12,46
8,97
4,48

0,75

287,04
143,36

24,00PIS $/ Sa16rio

FGTS s/ 13 Said rio

PIS s/ 13 Salirio
FGTS s/ F6rias + 1/3

0,37
1,00

0,50

11,84
32,00
16.00

PIS s/ F6rias + 1/3

R$ 17.655,36

Montante B:

Vale Transporte(2 passes r dia OtiijjR$
S uro de Vida I R$

Fi$

R$

R$

Subtotal Montante R$ 551,73

206,80
0,86 R$

R$

3,33 I n$
5,21 R$

100,00
lO,17

R$ 6.617,60

27,52

106,56
166,72

3.200,00

Uniforme (2 camisetasl
PCMSO

Ca pacitag3o T6cnico-Professional
Met6dica

Supervisao e Acompanhamenta I R$ R$
Eg1llg6gico Em rely:Escola,Familiajl R$ R$
Encaminhamento, Sele£3o e l0,59 IR$
Acomapnhamento I RS 336.96

Subtotal Montante BI
Montante C: jincidente

sabre Montantes A+ B)Taxa de I R$ 44,44 R$
Administra 3o ( 596)

Subtotal Monta nte Ci R$
Total (Montante A + B + C) R$

Valor total estimado para o R$
contrato (24 memes)

Valor total 124 moses) R$ 716.643,84jsetecentos e dezesseis mi
quarenta e tr6s reals e oitenta e quatro centavos.I

325,44
338,88

l0.782,72

1.422,08

a4,441 n$
933,13 R$

22.39s,121 n$

1.422,08

29.860,16

716.643,8

seiscentos e

rl7 .381.902/0001-20
CEDE WCtONN.DEAPRE#f2$E#acional de Aprendizagem, Promogao Social e Integragao --RENAPS

PROMO$Aa SICKLE tNTeG.KXQxo- RENVg scs Qd. 6, BI. A, Lt. 157, Ed. Bandeirantes, 5'andar, Asa Sul,
CEP: 70.300 91o, Brasilia/D ISI) WWW:£gDgp$ :org.for
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Nota

iPara efeitos da proposta, considerar a forma de cglculo do sa13rio menial, conforms indicado
nos itens 5.2. e 11.2. do Termo de Refer6ncia

2. Declaramos, sob as penas da lei, que:

,} Nos pres:os propostos est3o inclusos todos os custom, despesas, tributos, encargos e iHcid6ncias

diretos ou indiretos, n3o importando a natureza, que recaiam sobre os servigos solicitadol; no Anexo
I -- Termo de Refer6ncia

b} asta proposta, nos termos do edital, 6 firme e concreta, nio nos cabendo desist6ncia ilbas a face
de habilitag3o, na forma do Art. 43, S 62, da Lei Federal n?

8.666/93 com suas altera96es

c) Por ser do nosso conhecimento, atendemos e nos submetemos a todas as c16usulas e l:ondiwaes
do Edital, relativas ilicitagio supra, bem coma is disposig6es Leif dera12 10.520/02. Lei Hederaln?

8.666/93 e suas alterag6es, e Decretos Municipals n? 14.218/03 e 14.602/04, que integrario o
presente ajuste

d A prestagio de servigos atenderg integralmente is especificag6es do objeto descritas nJ Anexo I --
Termo de Refer6ncia do Edital

03. Pra o de validade da presente proposta; 90 (noventa) dias corridor

tlinei Va16ri& da Silva

CPF:669.061.649-53

)

RG:4.259.080-0

(

Rede Nacionalde Aprendizagem, Promog3o Sociale Integral:3o --RENAPSI
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