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Prezados Senhores

Segue questionamento a respeito da Concorrência 05/2018 - SE

Tendo em vista o orçamento ser baseado na tabela SINAPI de Janeiro 2020 e após isso, sofrer aumentos sindicais de
mão-de-obra, bem como, aumentos significativos dos insumos básicos da construção civil , tais como: Aço, ferro, cimento,
bloco cerâmico, fios, dentre outros. Pergunta-se: Se será possível, depois da assinatura do contrato, o realinhamento
econômico-financeiro desses preços que já sofreram aumentos significativos?

Atenciosamente 

Ruyter Thuin
Infra Engeth Ltda



 

C"Pfin4LIZILISUElarilal INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 

  

CNN: 02.237.437/0001-79 	 CF/DF: 07.379.077/001-13 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Referência: EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 05/2018 - SEDF. 

OBJETO: "OBRA DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE 

SANTA MARIA, DESTINADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A SER LOCALIZADA NA 

QR 119, CONJUNTO "A'; LOTE 01 - RA XlIl - SANTA MARIA/DF". 

Processo n2.: 0080-000020/2018 

A INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNP! n° 02.237.437/0001-79, com 

sede na SCRS quadra 507, bloco C, entrada 13, sala 202, Asa Sul, Brasília-DF, representada pelo 

seu sócio administrador, Ruyter Kepler de Thuim, brasileiro, casado, inscrito no CPF n° 

284.946.951-34 e RG n° 533.466, expedida pela SSP/DF, e-mail: thuin.ruyter@gmail.com,  com 

fundamento no item 10.2 do edital, bem como fulcrada no parágrafo 2°, do art. 41, da Lei 

Ordinária Federal n2  8666/93, a tempo e modo, à presença de V. Sa. para apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

em epígrafe pelos motivos a seguir expostos: 
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1- ESCORÇO FATICO 
	

1 
A subscrevente detém interesse em participar do certame em epígrafe, 

conforme documento anexo. 

Contudo, ao analisar as condições estabelecidas no instrumento convocatório, 

especialmente a cotação dos preços referentes a vários itens, denota-se que não houve a 

imprescindível e atenta adequação dos preços indicados no instrumento convocatório à 

realidade vivenciada por todo o setor devido ao acréscimo dos preços ocorrido neste ano de 

2020 (o que será esmiuçado posteriormente). 

Como é de notório conhecimento, em face dos riscos decorrentes da 

contaminação pelo coronavirus-19, vários atos foram determinados pelas autoridades 

administrativas, especialmente o distanciamento social, dentre várias outras medidas 

necessárias à contenção do apontado coronavírus. 

Diante disso, a partir de março/2020, todo o setor econômico passou a suportar 

grave abalo com a majoração dos preços, o que, obviamente, não foi restrito ao ramo da 

engenharia civil. 

Ocorre que os preços apontados no presente edital foram orçados em 

31.01.2020, ou seja, sequer havia a ínfima previsibilidade de que em alguns meses a realidade 

fática (econômica) experimentada pelo mercado seria plenamente alterada, motivo pelo qual, 

por consectário lógico, o preço máximo já estabelecido pela Administração Pública já está em 

pleno descompasso e em defict com o mercado atual. 

Diante disso, autorizar e/ou prosseguir com o certame em que o valor máximo 

atribuído pela Administração não demonstram (jamais) compatibilidade com o mercado e, 

além disso, eventualmente obtenha licitantes e oferte desconto, tal circunstância expõe a 

Administração ao grave risco de aceitar proposta inexequível e não obter a necessária 

prestação dos serviços de forma adequada e necessária. 

Nessa toada, veja algumas matérias publicadas pelos veículos de comunicação 

que demonstram o grave abalo no ramo da engenharia, especialmente a majoraç 	sto 
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básico, conforme constatado que "MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMEÇAM A FALTAR E 

SOFREM AUMENTO DE PREÇO": 

https:figazetaweb.globo.com/portalinoticia/2020/08/pandemia-materiais-de-construcao-comecam-a-faltar-e-
sofrem-aumento-de-preco 112019.php  

2 	 https://cbic.org.bdclurante-pandemia-95-das-construtoras-tiveram-aumento-no-preco-do- 
cimento/P:—:text=De%20mar%C3%A7o%20a%20iulho%2C%20em,pre%C3%A7o%20de%20materiais%20de%20const 
ru%C395A7%C3%A3o.&text=No%201evantamento%2Orealizado%2Opela%20CBIC,aumento%20foi%20 	C3% 
A9%2010%25. 
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8. 	Além das noticias indicadas e várias outras DIARIAMENTE publicadas, quanto 

ao objeto em epígrafe, oportuno citar alguns exemplos que COMPROVAM o acréscimo dos 

seguintes itens que NÃO FORAM CONSIDERADOS pelo orçamento inicial, veja: 

o tijolo sofreu a majoração em torno de 50%  (cinquenta por cento) de janeiro/2020 

até o presente momento; 

Em maio/2020, nos moldes do "TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO" (documento anexo) nitidamente implicou no "reajuste e pagamento piso 

salarial" o que obviamente implicou em aumento do custo para a mão-de-obra; 

O cimento obteve acréscimo de cerca de 50% para o Distrito Federal, Goiás, Tocantis e 

Minas Gerais. 

Quanto aos cabos elétricos e outros, veja o registro e justificativa apresentada pelas 

próprias fabricantes/fornecedoras quanto a majoração do valor: 
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E) Aços planos e não planos também obtiveram grave elevação no preço. Para tanto, veja 

que a majoração ocorreu mês a mês: 
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Nesse sentido, estes são apenas alguns exemplos que já podem, desde logo, 

evidenciar que os preços orçados em janeiro/2020 estão plenamente incompatíveis com o 

atual mercado. 

E, com isso, a consequência lógica obtida é que se mantido o valor máximo 

atribuído pela administração e não considerados os valores REAIS DE MERCADO, várias 

empresas nitidamente não obterão interesse algum em participar do apontado certame e, 

além disso, por demonstrarem-se já inexequíveis na origem (valor máximo atribuído pela 

própria administração), o interesse público FATALMENTE (E NITIDAMENTE) não será 

alcançado com o procedimento licitatório. 

Oportuno registrar que as várias empresas que detêm interesse em participar 

deste certame, bem como obtêm toda a expertise necessária para o cumprimento do objeto 

identificado no edital, concentrarão os seus esforços e investimentos em setores que 

observaram o atual cenário econômico. 

A priori, poder-se-ia cogitar que a Administração Pública, ao estabelecer o valor 

máximo em quantia já inferior ao valor real de mercado e, por consequência, caso 	tenha 
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licitantes que ofertem descontos ao preço já defasado, ao obter preço infinitamente inferior 

ao de mercado, poderia obter a vantajosidade para a administração pública. 

Contudo, não é isso o que ocorre na realidade. 

Como cediço, em certames que são apresentadas propostas com preços 

inexequíveis, além de a administração ser compelida a adotar INÚMEROS atos de modo a 

exigir da empresa contratante a execução do contrato, aplicar penalidades, fiscalização, 

exigência da garantia e vários outros, o que se obtém para a Administração, ao fim e ao cabo, 

é um custo de tempo e de servidores que, em muitos casos, pode até aplicar graves 

penalidades (multa, declaração de inidoneidade e etc.), mas a percepção imediata pretendida 

que é o objeto contratual, fatalmente não será recebido, inclusive o risco de sequer perceber 

as verbas oriundas das penalidades, diante falências e etc. - especialmente neste difícil cenário 
vivenciado pelo setor privado. 

Nessa toada, cabe a seguinte reflexão: O interesse público visa auferir possíveis 

lucros com aplicação de penalidades (caso receba) ou obter a fiel execução do objeto 

delimitado pelo edital? 

A resposta não demanda maiores elucidações, pois é clarividente que o alvo é (e 

dever ser) a obtenção da proposta vantajosa que, de um lado, efetivamente proporcione 

condições de entregar ao órgão contratante a execução do objeto contratual e, de outro lado, 

proporcione o pagamento justo e razoável à Contratada de modo a custear as despesas com 

seus funcionários, tributos, fornecedores, dentre vários outros custos e, por final, obter o lucro 
almejado. 

Por todo o minuciosamente exposto, denota-se que a Administração está 

exposta a GRAVÍSSIMO risco ao adotar o preço máximo sem considerar as circunstanciais 

REAIS experimentadas pelo mercado, notadamente a elevação de preços. 

Para tanto, requer seja conhecida e provida a presente impugnação de modo a 

tornar nulo o item do edital referente aos preços delineados e, por conseguinte, proceder com 

a correção e nova publicação nos moldes da legislação específica. 
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- DOS FUNDAMENTOS 

Ah initio, é imprescindível recordar que o princípio da EFICIÊNCIA, 

NORTEADOR do procedimento licitatório, deve ser devidamente observado quando da 

confecção dos atos administrativos. 

Marçal Iusten Filho destaca a importância de a Administração Pública observar 

fielmente os princípios do funcionamento do mercado para assegurar a necessária eficiência 

econômica em suas contratações. 

O renomado jurista destaca (ainda) quanto a imprescindibilidade de a 

Administração Pública deter a necessária cautela (também) no tocante ao ônus atribuído à 

contratante para executar os atos administrativos de gerenciamento do contrato (cobrança, 

fiscalização, imposição de multas, além de vários outros). 

Para tanto, veja os seguintes trechos destacados da doutrina indicada3: 

"8.7.5.5 O princípio da eficiência 

Não bastam honestidade e boas intenções para a validação de atos 
administrativos. Exige-se a solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de 
vista da gestão dos recursos públicos. Toda atividade administrativa envolve 
uma relação sujeitável a enfoque de custo-beneficio. O desenvolvimento da 
atividade implica a produção de custos em diversos níveis. Assim, há custos 
relacionados com o tempo, como a mão de obra, etc. 

A eficiência consiste em considerar a atividade administrativa sob prisma 
econômico e político. Como os recursos públicos são escassos, é imperioso que 
sua utilização produza os melhores resultados econômicos, do ponto de vista 
quantitativo e qualitativo. Há dever de eficiência gerencial que recai sobre o 
agente público. 

A licitação é um instrumento de direito administrativo que se orienta a simular 
condições de contratação próximas às praticadas no setor privado. A 

    

3  FILHO, MARCAI JUSTEN. Curso de Direito Administrativo. 10! ediçâo. Página 503. 
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Administração Pública deve tomar em vista os princípios do funcionamento do 
mercado para assegurar a eficiência econômica em suas contratações. (...) 

(...) Em outras palavras, nenhuma licitação pode ser norteada apenas por 
princípios jurídicos. É imperioso que a sua concepção e o seu desenvolvimento 
sejam informados pelos conhecimentos fornecidos pela Economia, para 
assegurar a melhor relação possível entre os desembolsos da Administração 
Pública e os benefícios resultantes." 

Além disso, devido ao notório impacto que a pandemia implica em inúmeros contratos, 

a melhor doutrina promove excelentes elucidações quanto ao tema. 

No artigo citado a seguir, Gustavo Tepedino4, exatamente sobre o tema em epígrafe - 

"Contratos, força maior, excessiva onerosidade e desequilíbrio patrimonial" -, destaca quanto a três 

fatores identificados como consequências da pandemia, quais sejam: 

"O) a pandemia como evento de força maior ou caso fortuito, a acarretar 

a impossibilidade objetiva no cumprimento da prestação; (h) a pandemia como evento 

que gbyl excessiva onerosidade a um dos contratantes; ou, ainda, (iii) a pandemia como 

evento que desequilibra (por vezes dramaticamente) a situação patrimonial do 

contratante, sem repercussão direta na economia interna contrato." 

No tocante ao tema "pandemia como evento de força maior ou caso fortuito", 

Gustavo Tepedino destaca quanto a impossibilidade de fiel execução daquilo efetivamente 

contratado e a imprescindibilidade de se proceder com o "abatimento do preço", veja: 

1) 	1 A pandemia como evento de força maior ou caso fortuito 

O caso fortuito ou a força maior se relaciona à inexecução involuntário da prestação, 

extinguindo-se a obrigação pela absoluta impossibilidade de seu cumprimento, em vista 

de fato superveniente. (.) 
R 

A quialificação de determinada situação como caso fortuito ou força maior, portanto, 

depende da verificação da objetiva possibilidade de adimplemento da prestação, seja 

por impossibilidade do seu objeto (a prestação não pode ser cumprida por evento 

4  https://www.conjuncorn.br/2020-abr-20/opiniao-efeitos-pandemia-covid-19-relacoes-patrimoniais  
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5  Op. cit. 
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externo inevitável), seja do sujeito (acometido por doença que o incapacita de efetuar a 

prestação). 

A consequência jurídica aplicável pode ser a resolução do contrato, na hipótese de 

impossibilidade permanente; a exceção de contrato não cumprido, quando a 

impossibilidade for temporária, como no caso de suspensão legal temporária de 

funcionamento da atividade contratada a trato sucessivo; ou o abatimento do preço, 

se a impossibilidade da prestação for parcial 	(Sem grifo no original). 

26. 	O renomado doutrinador, também no artigo supramencionado, é enfático ao 

caracterizar a pandemia como um evento que gera excessiva onerosidade aos contratos, 

atingindo o seu equilíbrio econômico-financeiro, o que culmina, consequentemente, em 

excessiva onerosidade para uma parte e extrema vantagem para a outra. Nesse sentido, in 

verbis5: 

"2) A pandemia como evento que gera excessiva onerosidade aos contratos 

A excessiva onerosidade nas relações paritárias encontra-se disciplinada nos artigos 317, 

478 e subsequentes do Código Civil, que, em consonância com o princípio do equilíbrio 

econômico dos pactos, autoriza a revisão ou a resolução do contrato na hipótese de 

veri ficação de fatos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação de uma das 

panes excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, abalando-se 

o sinalagma funcional em que se fundamentou a contratação. 

Para a incidência da normativa relativa à excessiva onerosidade, exige-se o atendimento 

cumulativo aos seguintes pressupostos: (i) vigência de contrato de longa duração, de 

execução continuada ou diferida; (h) a ocorrência de evento superveniente, 

extraordinário, imprevisível e não imputável a qualquer das partes; (iii) que onere 

excessivamente um dos contratantes; e (iv) acarrete extrema vantagem ao outro. Além 

disso, a parte que pretende invocar a excessiva onerosidade não pode se encontrar em 

mora (como decorrência do artigo 399 do Código Civil). Ressalva-se apenas a mora 

ocasionada pelo evento extraordinário e imprevisível que tornou a prestação 

excessivamente onerosa, a qual não afasta a invocação do instituto. 
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A excessiva onerosidade consubstancia instituto que objetiva debelar o desequilíbrio 

contratual superveniente, de modo que pode incidir quando o contrato, em si considerado, 

sofreu abalo em razão da pandemia. (...) 

Verificcida a existência dos requisitos autorizadores da incidência da teoria da onerosidade 

excessiva, duas são as consequências possíveis: resolução do contrato ou sua revisão 

para expurgar o desequilíbrio entre as prestações. Para o reequilíbrio das situações 

passív
í
eis de revisão, com vistas a extirpar o excesso de onerosidade, mostra-se 

extremamente útil o recurso à ponderação e à técnica da razoabilidade. 

No que :tange às relações de consumo, Código de Defesa do Consumidor não exige, para a 

revisão ou resolução contratual, que o fato superveniente seja imprevisível, reduzindo-se, 

assim) diante da vulnerabilidade do consumidor, os requisitos para a alteração do 

programa contratuat 

Nas relàções consumeristas, portanto, para a incidência da resolução ou revisão contatual, 

basta que o consumidor seja afetado por alteração superveniente de circunstâncias que 

torne sua prestação excessivamente onerosa, independentemente de imprevisibilidade ou 

extraórdinariedade do fato perturbativo, ou mesmo de extrema vantagem a favor do 

fornecedor. 

Portanto, a Administração, ao adotar preços de janeiro/2020, desconsiderando 

plenamente que o mercado sofreu gravíssimo abalo o que implicou na majoração dos custos 

inerentes à execução contratual, fatalmente afastou o interesse de inúmeras empresas que 

poderiam participai-  do apontado certame, o que viola (inclusive) o princípio da LEGALIDADE 

de modo a ferir gravemente o objeto de a licitação garantir o princípio da isonomia e 
g 

selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. 
g 

Nessa
1 

toada, ao desconsiderar as circunstâncias REAIS do mercado e 

estabelecer um valór máximo tal circunstância expõe a Administração a grave risco de 
aceitar uma proPosta possivelmente inexequível e. obviamente, não receberá a 
prestação contratada/pretendida/necessária. 

Conforme já esmiuçado anteriormente e como cediço por este i. órgão, a 

proposta mais vantajosa não é aquela que obtém (estritamente) o menor preço. É necessário 

que a proposta atenda não só ao menor preço como proporcione condições de ser 
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efetivamente entregue à contratante o objeto contratual com a qualidade esperada e 

necessária. 

Sendo assim, O MOMENTO ADEQUADO PARA CORRIGIR OS ERROS 

DELINEADOS NOS PREÇOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO É EXATAMENTE NO 

MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, pois além de proporcionar e viabilizar a 

participação de outras licitantes, afastará a clarividente possibilidade de a administração 

pública expor a grave risco de ser compelida a adotar imensuráveis e vultuosos esforços - 

ocupando a máquina da administração - para buscar multas/penalidades e, em contrapartida, 

o interesse público (perceber o objeto contratual) ficará de lado até que sobrevenha solução 

para futura demanda. 

Por derradeiro, prudente registrar que, nos termos do art. 32  da 8.666/93, que 

a licitação deve estar em estrita conformidade com os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, dentre outros. 

Nessa toada, como cediço, é o que determina a indicada norma, in verbis: 

Art 3Q A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vincula ção ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Assim, a conduta do agente público mostra-se absolutamente irregular, 

desatendendo o princípio da LEGALIDADE, não podendo prevalecer de forma alguma, pois 

além de possivelmente provocar danos ao erário, fatalmente não atende ao interesse público 

de obter a proposta mais vantajosa. 

Dessarte DEVIDAMENTE DEMONSTRADO QUE O PREÇO. DE IANEIR0/2020 

ATÉ O PRESENTE MOMENTO. SOFREU. EM VÁRIOS ITENS. ACRÉSCIMO DE CERCA DE 

50% E OUE TAL CIRCUNSTÂNCIA FOI PLENAMENTE DESCONSIDERA PELA 

ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA  resta patente a necessidade de afastar os vícios contidos no 

apontado edital mediante a necessária procedência da presente impugnação. 

SNCE/S — Com. Res. Quadra 507— Bloco C N° 19 SL. 203, Asa Sul, Brasília - DF 
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INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 

  

CNN: 02.237.437/0001-79 
	

CF/DF: 07.379.077/001-13 

III - DA CONCLUSÃO 

34. 	Por todo o exposto, ESPECIALMENTE POR SER O MOMENTO DE 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA A OPORTUNIDADE ADEQUADA PARA CORRIGIR ERROS 
QUANTO AO PREÇO/VALOR MÁXIMO ATRIBUÍDO PELA ADMINISTRAÇÃO, requer o 
conhecimento e PROVIMENTO da presente impugnação para: 

Declarar a nulidade dos itens atacados, especialmente o valor máximo atribuído 
pela administração pública; 

Via de consequência, determinar a correção dos valores em consonância com o 
atual mercado e, por conseguinte, a imprescindível republicação do Edital para 
a correção dos vícios apontados, reabrindo o prazo inicialmente previsto nos 
exatos moldes do §242,  do art. 21, da Lei n° 8666/93. 

Nesses Termos, 
Pede e espera Deferimento 

, 3 de setembro de 2020. 

Infra Engeth Infra Estrutura Construção e Comercio Ltda. (CNPJ n° 02.132.437/0001-79) 
Representado por Ruyter Kepler de Thuin (sócio administrador: CPF: 284.946.951-34) 
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CO" TRUÇÕES DE QUALIDADE 
FONES: (Gil 4417652 4416204 INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ: 02.237.437/0001-79 	 CF/DF: 07.379.077/001-13 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 

P 

INFRA ENGETH Infra Estrutura Construção e Comércio Ltda, inscrita no 

CNPJ-MF n°02.237.437/0001-79, inscrição estadual 07.379077/001-13, estabelecida 

no SHC/SUL Com. Res. Quadra 507, bloco C, n° 19, Sala 203, Brasília/DF, 

representada por Ruyter Kepler de Thuin, com documento de Identidade sob o n° 

533446-SSP-DF e CPF n°284.946.951-34 por intermédio de seu representante legal, 

declara interesse na participação da CONCORRENCIA 05/2018 — SEDF, cujo objeto 

é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE 

IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SANTA MARIA, 

DESTINADA 4  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A SER LOCALIZADA NA QR 119, 

CONJUNTO "A", LOTE 01 — RA XIII - SANTA MARIA/DF. 

Brasília , 03 de setembro de 2020. 

Atenciosamente 

V\ 
INFRA ENGETR LTDA 

RUYTER KEPLER DE THUIN 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA 7544M-DF 

SHCE/S — Com. Res. Quadra 507— Bloco CN° 19 SL. 203 Brasília - DF 
Fones: 3443-7652 / 3443-8294 	Fax: 3242-0722 - Email:infra@engeth.com.br  
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Boa tarde, prezados clientes ! 

A diretoria de vendas informa aos nossos clientes 

que as usinas de aços planos e não planos 

repassaram os seguintes reajustes abaixas 

descriminados : 

Aços planos: 

Fina frio / Fina quente 

Junho = 10% 

Julho = 10% 

Agosto = 5% 

Setembro = 10% 

E para Outubro tem uma previsão de mais 15,5% 
Aços não planos: 

Junho =10% 

Julho=10% 

Agosto=5% 

Setembro=10% 

E para Outubro tem uma previsão de mais 15,5% 

A Diretoria 

Brasília-DF, 01 Setembro 2020. 

Roi! Soares pinheiro 
Diretor Comeras' 

(eu) 9983-1035 , 

OkOMPIGMerriner6011""  

Ferragens Pinheiro Ltda' 
11 - Lotes 02/26• 	3354.8181 • Fax. 3354-9799 - 72135-110 Taguatinga-DE 

vinew.ferragenspinheiro.com.br  • pinheiro@seIateom.br  

CNPJ 00.002.329/0001-91 • CF/DF 07.312.1401001-38 





JUSTJFICATIVA 

O crescente aumento da demanda por produtos e artefatos 

cerâmicos e a adoção de novos parâmetros de produtividade 

trouxeram
?
aprimoramentos nos meios de produção e alguns 

Reajustes no valor dos tijolos Cerâmicos, sendo assim passando 

de R$ 0,46 para R$ 0,7$. REAJUSTES DA ULTIMA COMPRA ATÉ 

HOJE. 

Por este motivo, apresento esta justificativa de novos preços 

para nossos clientes 

NORTE SUL PRODUTOS CERAM1COS 

CNP': 12389348/11001-543 





CIMENTO 

Brasília, 26 de agosto de 2020 

Prezado cliente, 

Em virtude dos significantes aumentos de custos, principalmente dos últimos reajustes no 
preço do cimento granel, agregados e outros materiais, a CIPLAN — Cimento Planalto S/A 
informa que a partir de 08 de setembro de 2020, reajustará os preços de seus produtos e 
serviços em 8,5% para os seguintes estados: Distrito Federal, Goiás, Tocantins, e Minas Gerais. 

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e qualidade dos produtos/ serviços 
fornecidos e, reforçamos nosso interesse em manter essa parceria de forma saudável. 
Ratificamos que continuaremos trabalhando de forma contínua para melhor atendê-los. 

Lembramos ainda, que a CIPLAN não realiza faturamentos antecipados, prevalecendo o novo 
valor para expedição dos produtos a partir da data informada de reajuste 

Cordialmente, 

GUSTAVO MOTTA 
Gerente Geral Concreto 

DF 205, Km 2,7 • Fércal Sobradinho 

Brasília — DF 73.151-010 

(61) 3487.9000 

Conheça nosso Código Conduta: www.ciplan.com.br  

Acesse nosso Canal de Transparência: 0800 740 7802 

Carta de uso exclusivo de clientes da Ciplan Cimento Planalto 5/A 

ORO 
CIPLAN 

50 
ANOS 
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Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva 

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000415/2020 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 13/08/2020 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR041077/2020 
NÚMERO DO PROCESSO: 19964.109237/2020-47 
DATA DO PROTOCOLO: 13/08/2020 

NÚMERO DO PROCEáSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 19964.103200/2019-71 
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 	06/08/2019 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediadort  
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE 
BRASILIA, CNPJ n. 00.033.357/0001-76, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RAIMUNDO 
SALVADOR DA COSTA BRAZ; 

E 

SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF, CNPJ n. 00.031.716/0001-56, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DIONYZIO ANTONIO MARTINS KLAVDIANOS; 

celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo lAáitivp Sonvenção  Coletiva de Trabalho no período de 019 
de maio de 2020 a 30 de abril de 2021 e a datá'Sár e dá'categgyia em 010  de maio. 

dri  
"I'10•fr` 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores 
nas indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Brasília, com abrangência territorial em DF. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

A partir de 1° de maio de 2020, os empregadores praticarão os seguintes pisos salariais, cujos valores são 
independentes do percentual estabelecido no caput da cláusula 43. 

0 1° DE MAIO DE 2020 

CATEGORIA Piso Salarial R$/hora 

SERVENTE/AJUDANTE R$ 1.133,00 5,15 

GUARDIÃO DE OBRA R$ 1.133,00 5,15 

MEIO-OFICIAL R$ 1.245,20 5,66 

OFICIAL R$ 1.738,00 7,90 

Parágrafo Único: São 'considerados categoria de profissional (denominado na tabela acima oficial), as 
seguintes funções: armador; azulejista; bombeiro hidráulico; carpinteiro; eletricista; estucador; gesseiro; 
impermeabilizador; ladrilheiro; lustrador; marceneiro; montador; motorista; operadores de máquinas 
pesadas; pastilheiro; pedreiro; pintor; poceiro; profissionais (oficiais) de ar condicionado e refrigeração; 
serralheiro; sinalizador; soldador; sondador; vidraceiro. 

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR041077/20208LCNPJ=000333570001768,CEI= 	 1/8 
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17/08/2020 	 Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL 

Em 1° de maio de 2020, os salários da categoria, à exceção daqueles enquadrados nos pisos salariais, 
serão reajustados em 2,46%, (dois vírgula quarenta e seis por cento) compensando-se eventuais reajustes 
espontâneos concedidos no período compreendido entre 1° de maio de 2019 e 30 de abril de 2020. 

Parágrafo Primeiro — Para os empregados admitidos no período de 1° de maio de 2019 a 30 de abril de 
2020, o reajuste pactuado será aplicado observando-se o critério "pró-rata" relativamente ao período entre a 
data de admissão do empregado e a data base da categoria, respeitado a obediência dos pisos salariais 
contidos na cláusula 3°. 

Parágrafo Segundo — Exclusivamente para os empregados das empresas que prestam serviços de 
manutenção (corretiva e preventiva) não se aplica o critério "pro-rata" definido no parágrafo anterior. 

Parágrafo Terceiro - As diferenças decorrentes do reajuste pactuado neste TACCT, deverão ser pagas 
juntamente com a folha de pagamento do mês de agosto/2020 ou até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao registro do presente instrumento no Ministério da Economia. 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXíLIO,ALIMESTAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA -ALIMENTAÇÃO 	I, , 
I, 	• 

Os empregadores fornecerão alimentação aos empregados'ém uma das formas abaixo especificadas, bem 
como nas formas estabelecidas nos parágrafos desta cláusula, podendo em qualquer caso descontar até 
9% (nove por cento) da alimentação fornecida, não incorporando de nenhuma forma o contrato de trabalho 
nem podendo constituir base de incidência para qualquer encargo trabalhista e previdenciário, conforme 
§2°, do Art. 457 da CLT, a saber: 

ticket-alimentação/refeição ou vale-alimentação/refeição no valor R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e 
cinco centavos) por dia trabalhado; ou 

cantina da obra, com suco de frutas; ou 

o ticket-aliméntação/refeição poderá ser substituído, a critério da empresa, por uma cesta básica mensal, 
desde que o valor total dos produtos alimentícios fornecidos não seja inferior ao valor correspondente aos 
tíquetes-alimentação/refeição devidos no mês. 

Parágrafo Primeiro — Recomenda-se aos empregadores a adesão ao Programa de Alimentação ao 
Trabalhador — PAT propondo-se os Sindicatos convenentes a promoverem a divulgação das normas, 
procedimentos e benefícios da adesão. 

Parágrafo Segundo — Os empregadores fornecerão outra alimentação ao empregado, que trabalhar em 
sobrejornada diária igual ou superior a 02 (duas) horas, conforme item "h" do caput desta cláusula, sem 
incorporação ao contrato de trabalho não podendo ser usado como base de incidência para qualquer 
encargo trabalhista e previdenciário. 

Parágrafo Terceiro - Os empregadores fornecerão outra alimentação consistente em um lanche composto 
02 (dois) pães franceses de 50g cada com manteiga ou margarina e café com leite ao empregado que 
trabalhar em sobrejornada diária inferior a 02 (duas) horas, sem incorporação ao contrato de trabalho não 
podendo ser usado como base de incidência para qualquer encargo trabalhista e previdenciário. 

Parágrafo Quarto - Recomenda-se ao empregador que já estiver praticando desconto inferior ao máximo 
estipulado, que mantenha sua política de subsídio nos locais onde, atualmente, haja fornecimento de 
refeição. 

Parágrafo Quinto - As empresas deverão acompanhar a qualidade da alimentação fornecida aos seus 
empregados, observando os parâmetros nutricionais fixados • na Portaria Interministerial n° 66, de 
28/08/2006. 

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR041077/20208CN  PJ=000333570001768,CEI= 	 218 
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CLÁUSULA SEXTA - FORNECIMENTO DE CAFÉ-DA-MANHÃ 

Os empregadores fornecerão a todos os seus empregados gratuitamente café da manhã composto de: 02 
(dois) pães franceses de 50g cada com manteiga ou margarina e café com leite, antes do início da jornada 
de trabalho. 

Parágrafo Primeiro - Nos canteiros de obra com efetivo igual ou inferior a 50 (cinquenta) empregados e 
para todo o setor administrativo, fica facultado ao empregador o não fornecimento do próprio café da 
manhã, podendo ser fornecido o ticket-refeição/alimentação ou vale-refeição/alimentação no valor unitário 
de R$ 3,89 (três reais e oitenta e e nove centavos) por dia trabalhado. 

Parágrafo Segundo — No caso de o empregado ser transferido de canteiro de obra e, nessa hipótese, não 
receber o café da manhã in natura, deve o empregador fornecer o ticket-refeição/alimentação ou vale-
refeição/alimentação ao empregado no valor unitário de R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos) por 
dia trabalhado sem o recebimento do café da manhã. 

Parágrafo Terceiro — A alimentação fornecida nos moldes previstos nesta Cláusula não se incorpora ao 
contrato de trabalho nem constituem base de incidência de nenhum encargo trabalhista e previdenciário, 
conforme §2°, do Art. 457 da CLT. 

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA SÉTIMA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO 

As empresas farão sem ônus, em favor dos seus empregados, independentemente da forma de 
contratação, um Seguro de Vida e Acidentes Pessoais em grupo, observadas as seguintes coberturas 
mínimas: 

I — R$ 17.898,00 (dezessete mil oitocentos e noventa e oito reais) em caso de morte do empregado(a) por 
qualquer causa, independentemente do local ocorrido; 

II — R$ 17.898,00 (dezessete mil oitocentos e noventa e oito reais) em caso de invalidez permanente (total 
ou parcial) do empregado(a), causada por acidente, independentemente do local do ocorrido, atestado por 
médico devidamente qualificado, discriminando detalhadamente, no laudo médico, as sequelas definitivas, 
mencionando o grau ou percentagem, respectivamente da invalidez deixada pelo acidente; 

III - R$ 17.898,00 (dezessete mil oitocentos e noventa e oito reais) em caso de invalidez permanente total, 
adquirida no exercício profissional, será pago ao empregado 100% (cem por cento) do capital básico 
segurado para a cobertura de MORTE, limitado ao capital segurado mínimo exigido pela Convenção 
Coletiva de Trabalho da Categoria, mediante declaração médica, em modelo próprio fornecido pela 
seguradora, assinada pelo médico ou junta médica, responsável pelo laudo, caracterizando a incapacidade 
decorrente da doença profissional, obedecendo ao seguinte critério de pagamento estabelecido na 
Convenção Coletiva de Trabalho em vigor; 

IV - R$ 8.949,00 (oito mil novecentos e quarenta e nove reais) em caso de morte do cônjuge do 
empregado(a) por qualquer causa; 

V - R$ 4.475,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais) em caso de morte por qualquer causa de 
cada filho de até 21 (vinte e um) anos, limitado a 04 (quatro); 

VI - R$ 4.475,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais) em favor do empregado quando ocorrer o 
nascimento de filho(a) portador de Invalidez causada por Doença Congênita, o(a) qual não poderá exercer 
qualquer atividade remunerada, e que seja caracterizada por atestado médico até o sexto mês após o dia 
do seu nascimento; 

VII — Ocorrendo a morte do empregado(a) por qualquer causa, independentemente do local ocorrido, 
os beneficiários do seguro deverão receber 50 kg de alimentos; 

VIII — Ocorrendo a morte do empregado(a) por acidente no exercício de sua profissão, a apólice de Seguro 
de Vida em Grupo deverá contemplar uma cobertura para os gastos com a realização do sepultamento do 
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mesmo, no valor de até R$ 4.973,00 (quatro mil novecentos e setenta e três reais); 

IX — Ocorrendo a morte do empregado(a) por qualquer causa, a empresa ou empregador receberá uma 
indenização de até 10% (dez por cento) do capital básico vigente a título de reembolso das despesas 
efetivadas para o acerto rescisório trabalhista devidamente comprovado; 

X - Ocorrendo o nascimento de filho(s) da funcionária (cobre somente titular do sexo feminino) a mesma 
receberá, a título de doação, DUAS CESTAS-NATALIDADE, caracterizadas como um KIT MÃE e um KIT 
BEBÊ, com conteúdos específicos para atender as primeiras necessidades básicas da beneficiária e seu 
bebê, desde que o comunicado seja formalizado pela empresa até 30 dias após o parto da funcionária 
contemplada. 

KIT MÃE 

Quantidade 	 Produto 
1 	Açúcar Cristal de 5kg 
1 	Arroz Agulhinha 5kg 
1 	Aveia Flocos 250gr 
1 	Biscoito Cream Cracker 200gr 
2 	Pacotes de Café 250gr cada 
1 	Canjiquinha 500gr 
2 	Pacotes de leite em pó 200gr cada 
1 	Extrato de Tomate 350gr 
1 	Farinha de Mandioca crua 1kg 
1 	Farinha de Trigo 1kg 
2 	Feijão Carioca 1kg cada 
1 	Fubá 1kg 
2 	Macarrão Espaguete 500gr cada 
1 	Macarrão Penne 500gr 
1 	Mucilon Arroz 400gr 
2 	Óleo de Soja 900m1 cada 
1 	Pacote de Sal 1kg 
2 	Latas de Sardinha 130gr cada 
2 	Semente Linhaça 250gr cada 

KIT BEBE 

Quantidade 	 Produto 
1 	Álcool Absoluto 50m1 
1 	Algodão em bolas 95gr 
1 	Chupeta de 0-6 meses 
1 	Cotonete com 75 unid 
4 	Pacotes de Fraldas Descartáveis 
1 	Gaze Esterilizada pacote com 10 unid 
1 	Lenço Umedecido com 70 unid 
1 	Mamadeira 240m1 
1 	óleo Mineral Natural 100m1 
1 	Sabonete para bebê 75gr 
1 	Shampoo para bebê 200m1 

Parágrafo Primeiro - As empresas que não cumprirem a presente cláusula e seus parágrafos serão 
responsabilizadas pelo pagamento das coberturas mínimas citadas. 

Parágrafo Segundo - Fica entendido que o empregado fará jus à cobertura PAED, somente no caso em 
que o próprio segurado seja considerado INVALIDO DE FORMA DEFINITIVA E PERMANENTE POR 
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DOENÇA PROFISSIONAL, cuja doença seja caracterizada com DOENÇA PROFISSIONAL que o impeça 
de desenvolver definitivamente suas funções e pela qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação 
com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação e desde que a data do início de 
tratamento e/ou diagnóstico da doença profissional caracterizada seja posterior à data de sua inclusão no 
seguro, e desde que tenha vínculo contratual com a empresa contratante, devidamente comprovada por 
relação ou proposta de adesão. 

Parágrafo Terceiro - Desde que devidamente comprovada e antecipada a indenização de invalidez de 
doença profissional, o segurado será excluído do seguro, em caráter definitivo, não cabendo o direito de 
nenhuma outra indenização futura ao mesmo segurado, mesmo que este segurado venha desempenhar 
outras funções na empresa ou em qualquer outra atividade neste ou outra empresa no País ou Exterior. 

Parágrafo Quarto - Caso não seja comprovada e/ou caracterizada a Invalidez adquirida no exercício 
profissional, o segurado continuará com as mesmas condições contratuais. 

Parágrafo Quinto: Caso o Empregado já tenha recebido indenizações contempladas pelo Benefício PAED 
ou outro semelhante, em outra seguradora, fica o mesmo Empregado sujeito às condições desta cláusula, 
sem direito a qualquer indenização. 

Parágrafo Sexto - O Benefício de que trata esta cláusula somente poderá ser contratado em apólice de 
Seguro de Vida em Grupo que não contemple a cobertura de IPD - Invalidez Permanente Total por Doença. 

Parágrafo Sétimo - As indenizações independentemente da cobertura, deverão ser processadas e pagas 
aos beneficiários do seguro, no prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas após a entrega da 
documentação completa exigida pela Seguradora. 

Parágrafo Oitavo - O's valores das coberturas mínimas ajustadas nesta cláusula sofrerão, anualmente, 
atualizações pela variação do INPC do IBGE. 

Parágrafo Nono - A partir do valor mínimo estipulado e das demais condições constantes do "caput" desta 
Cláusula, ficam as empresas livres para pactuarem com os seus empregados outros valores, critérios e 
condições do seguro, bem como a existência ou não de subsídios por parte da empresa e a efetivação ou 
não de desconto no salário do empregado(a), o qual deverá, se for o caso, incidir apenas na parcela que 
exceder ao limite acima. 

Parágrafo Décimo - Aplica-se o disposto na presente Cláusula a todas as empresas e empregadores, 
inclusive os empregados(as) em regime de trabalho temporário, e estagiários(as), com contrato ou termo de 
compromisso, devidamente assinados. 

Parágrafo Décimo Primeiro - As coberturas e as indenizações por morte e/ou invalidez, previstas nos 
incisos 1 e II, do caput desta cláusula não serão cumuláveis, sendo que o pagamento de uma exclui a outra. 

Parágrafo Décimo Segundo - As empresas e/ou empregadores não serão responsabilizadas, sob qualquer 
forma, solidária ou subsidiariamente, na eventualidade da Seguradora contratada não cumprir com as 
condições mínimas aqui estabelecidas, salvo quando houver prova de culpa ou dolo. 

Parágrafo Décimo Terceiro - A presente cláusula não tem natureza salarial, por não se constituir em 
contraprestação de serviços. 

Parágrafo Décimo Quarto - Aplica-se o disposto na presente Cláusula a todas as empresas e 
empregadores, inclusive as empreiteiras e subempreiteiras, hipótese em que a empresa contratante será 
responsável subsidiariamente pelo cumprimento desta obrigação. 

Parágrafo Décimo Quinto -Sem qualquer prejuízo para a empresa na decisão da escolha da seguradora, a 
qual deverá garantir todas as exigências mínimas desta norma coletiva recomendamos a adesão à apólice 
nacional CBIC/Pasi. 

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/TAXA DE CONVENÇÃO LABORAL 

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR041077/2020&CNPJ=000333570001768,CE1= 
	

5/8 



,... .31.-.J ef n. f-rie..,  st,  o...y.bA ., n:,‘NT b!bnb..3 • . )1,  .).,';.1 	p 	 ¡ré) • tyirs.c 

syeon.44 o eco ..iA4ii0102110Pti AQW100 moo abastietumno aterei suneob Siut JAH0182190,±1c1 At„litC300 
na)etfil,  te': no 0C.,•,)E319Cill:.;9' 'elgqi,9 eboq e.' Oâfl IDO b19.2 1..• .13t.Q‘11fi PCLC 9119111ÉVIffilikli1tMOV1102.91.) tio 
ob mino cb c tsb ta OUp ubach e ObQh1:110: ate, ob oinernoni on eievinocielb f ooituntielei malucai,•:.:o men 
on (u.„, 1.)ni EU Cif" LISb É ioneicoq etee bbasilciosisu isnoraiiiolci r)nsob sti,aeitcenpeib uo\e oirtemsicil 
10(4 t3f)F4vC1C;Maa oinernatiiveo einstsiinoo caentne o moa lautaitroo olucni sil.net  *,u0 ebeeb e ,cnilae 

	

o 	be eti staoqoulbo oeQsticr 

oh nebuynt F.il, tliQE.,5Áliebfll 6 F.I1G,11.3elf16 ta absoyicirnot, einemabive.b oup ybenG - oitittielet otslptiiisq 
eo °fiei o o °bode:,  atm ,ovitinitob leleiso ma .olugoz ob oolubxe bloc ob 'lupe? o ,iancidalloici s2nécib 
lilincnrieech criney oba-lup'n cias cup trocem ObE11.1202 Oft129itt Oh C11111J Sepssinebni ti-sue Struetren 

.-iutietz:3 uo ciaq 30 scelomo situo uo n;den -obbivilti saluoleurAsup rno i o Gee-ulmo Go zei59nu1 colhi° 

oiploiexc un sbn 	te iopbE 	t,,,s,,:ni r, sbast 	u -inbuinn ote st-svciqmc , alce o: i nes0 - oristiO oien-ut sel 
.f,inuIsiitioo c 	rifr ooeibnoo .;.-e,;,"Orn as moo filr.0 . tilau obstipe:c o ,IgnefeialtriO 

ORAR nicitono8 cicq.causignieinna gsh,..25.sinsbni Uhift9DC1 bilfiej frât 0b6caltifj3 f) om;;) 431ftiu0•01'niet,i2q 
CILICLISI., 13/830 .;e't.«ibritb) ‘É alietif: 0t.'SL)Ef1]ff13 Offlatin O soa ,enobsccpea E tUO me .atngrilernica elmo uo 

,osQnkinf,itirniteuelet,J G 01•9111) fusa 

es.;', 	 j eJileys mo ubsisiiiiit4 lec alsboo 911 19M02 5!1.31, 2810 SfrP 61511 firip ch oi-  ,Icile8 O - oixtba otalueíact 
t.„"ti.enn icii:i  lato l' einerignieil sebilsvni - (MI el,  rilutiodoo f.: siorrietron can to0 oritria me sbili et, iriugeat 

et,i; ao e eobstieuuon :bia as-ieveb ,Gienutia) bb binemeinstnegebni csevositiabrit zA - orriiie'd oislagiail 
oh f3C911i10 G eôqr.', aslon toitrip u eiriM AS e. ign,i'vc cari o..s.ov4 Ufi nupea ob congioitened eGf; 

siontouge8 slot( ntfrxo steigniou egogIneintibots 

oineri isune :os-te:loa bit:coei-3 sYen esboiceis c-Gra:rim Etnutionoo zsb :19 016V ,C) - ovstiO eiciptriaci 
?agi ah 0,1t11 )b cf,i?Ensv gigo atiO:chssitsbit 

at;?eb iibne",-  oh zeingianoo te0oibrioo eitteob egt, e Obefurvin omirbm -b..lsv (A stisq A - enol."! ofisiptioci 
a calefrio ,e-ciciev aniuo cobspeigtruc anua ao moa melaulogq Bisei  coull baceleine c.: a rimo., ,alucin-00 
tio Cits.61(trela b e seenrne bb eriaq mo zoibicclua sb usn 110 sianCicece E oni ia testi .olupc;': oh cuibrioo 
suo gieolaq is:i ao' bot. 'bani ,OP.É,1 o 101 efe .aitbiet, isop c (g)c.bsoorime oh ontlec on cinucaeh f1b Oão 

.ornius &frui,  os lobeil)0 

,?tfiona-ponns R ckk:0-icitne ets- eaboi g duna) ein.cesici Sf1 Ok)0,2011 0 efnoilqA - °robe° ole-iptritil 
90 010 lei uo oisibloo rco:,  ,k-ielcontipEit.:9 e .ona-otiinel oCisoall eb eini0,e1 m (zataobapfitrie ao Ex.viceloci 

cobonie1 a striernabiveb roccimmtinttio 

con cai:eive-Kl ..scibilavni Jcbc sovo ioci aernasinobni ca o emenedou cA. - utiemill omi3à0 otelpkincl 
.rniuu g sulexe amo Jb emerraptiq o sue ohnec .2ievalunii to oc-is, Gen aluzua c of'sob fungo oh .11 e 1 e, Oui3ni 

le1J21friklp 002 .e6bE.I.ilifit.,eflOCW910eklee on rSlobsupcirog note ye:29-tw-n9 ,,,A.. ohnunee 0mb/A ott-etieq 
eg moo locamo ogn slalsiinoi Globsiupee tb ebabilguineve st,  ,cinornallisibk.cluz co anbiloa ,smicia 

.oion uo .sclion ob sitio Isvuori obnaup cvlsc .achiuuisesieo ices c brillflin. atu2:b(100 

• ris -non:taloa ee cgr,  loy ,iscolei,c gsgiulan mel can slucuata elnotiog A icnignioT °miai] otsigiinsci 
.ea7An3d eb otOsice,qatnoo 

i 
e aa'->entne i'. cebo, 5 alueutil3 ofrieceric tin olaoncie o oc-scilqA -.1  otigu0 omja4C otoggisq 
elea einsfaiii,00 samnme e .,uo ,n9 eeetilqi0 eilieliencirtieciue e cote:leiga») ab eviauloa atnobat,wcima 

,,A,:coi:do si.:na aincrancirauc oisq otnernansibiedue ievianoccirr 

s waloo3upc, se billcuee ah DÊ.aioeb ou at.elyino a algo °sitie-to 'copiai*,  tro a- oiniuCt omine° otolpencl 
soilec.7., f> orteebe G corriebryrouful sviision snnon slaub eturitnim ceiam:Aba. ar, cabo; iiinr.n.;:p islobcb 'suo 

.ics"1' D100 lanciaan 

31A0101#í12 830QA-251 
ativanme 83CQIUSI1TI100 

...1A2ORAJOA3143V1403 30 AXATLIAI3ICT0122A 0.4.31USISIT 3 Aa - AVATIO A_11.181JA-13 

81€1 	 -14D5:3`rüfff.31...Cft..f ii 0110..2CS:OcnTtirt.NSIV --utiro 	 a/ntv--,SUrnvi- 



' 	17/08/2020 	 Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva 

Com base na decisão soberana, livre e democrática da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato 
Laborai, realizada em 08/03/2020, com publicação de editai no Jornal de Brasília, caderno de 
classificados&editais, pág. 19, no Jornal O Popular, caderno de classificados, pág. 5 e no Diário Oficial da 
União — DOU, seção 3, n° 42, pág. 170, ambos na edição do dia 03 de março de 2020, extensiva a toda 
categoria dos trabalhadores da base de representação do Sindicato Laborai, os empregadores descontarão 
dos empregados beneficiados por esta convenção, associados ou não, em folha de pagamento, a 
importância equivalente a 6% (seis por cento) do salário base do empregado no mês de outubro de 2020, 
ou no primeiro mês subsequente, quando se tratar de empregado admitido após o mês de outubro de 2020, 

qual não comprove já ter contribuído, limitando o desconto máximo ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte 
reais), a título de Contribuição Assistencial/Taxa de Convenção 2020, em favor do Sindicato Laborai, para 
fazer face às despesas da negociação coletiva, bem como ao custeio administrativo, assistencial e jurídico 
da atuação em favor de toda a categoria, desde que prévia e expressamente autorizado pelo empregado. 

Parágrafo Primeiro — Os empregadores efetuarão os recolhimentos dos valores descontados dos 
empregados até o 10° (décimo) dia subsequente ao desconto, sendo que o não recolhimento no prazo 
fixado terá a incidência de multa de 5% (cinco por cento) e juros legais. 

Parágrafo Segundo — O recolhimento da Contribuição Assistencial/Taxa de Convenção/2020 poderá ser 
realizado através de boleto bancário a ser emitido no endereço eletrônico do STICOMBE: 
www.sticombe.orgli, ou através de depósito/transferência bancária na conta da Entidade: Caixa 
Econômica Federal (Agência 0002, Operação 003, Conta 1385-0), CNPJ n° 00.033.357/0001-76, para 
maiores informações envie e-mail para arrecadacao@sticombe.org.br  ou ligue no telefone 61 3347-9446. 

Parágrafo Terceiro — A autorização prévia e expressa do empregado, para que se proceda ao desconto 
previsto no caput, se dará mediante sua anuência ou não no formulário (TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE 
DESCONTO) fornecido pelo STICOMBE, ou retirado no seu endereço eletrônico www.sticombe.org.br. O 
formulário deverá ser entregue pelo empregador ao empregado e respondido até o dia 16 de outubro de 
2020. 

Parágrafo Quarto - Os empregadores remeterão ao Sindicato Laborai até o último dia útil do mês de 
novembro de 2020, cópia do comprovante de pagamento da Contribuição Assistencial/Taxa de 
Convenção/2020, acompanhada de relação nominal dos empregados que anuíram com o desconto, 
contendo nome, salário base, data de admissão e valor do desconto ou cópia da folha de pagamento. 

Parágrafo Quinto — Os empregadores, quando formalmente solicitado, fornecerão ao Sindicato Laborai 
cópia da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). 

Parágrafo Sexto - O aprendiz e o menor de 18 (dezoito) anos estão isentos dos descontos a que se refere 
esta cláusula. 

Parágrafo Sétimo - Do total arrecadado com a Contribuição Assistencial/Taxa de Convenção/2020, o 
Sindicato Laborai, repassará 5% (cinco por cento) ao Serviço Social do Distrito Federal — SECONCI-DF, até 

dia 31/12/2020 

Parágrafo Oitavo — Fica vedado as partes convenentes e aos empregadores, sob pena de configurar 
prática antissindical, a realização de quaisquer manifestações, atos, campanhas ou condutas similares no 
sentido de incentivar, instigar ou constranger os trabalhadores, não filiados ao Sindicato, a se oporem ao 
desconto da contribuição. 

CLÁUSULA NONA - MENSALIDADE ASSOCIATIVA LABORAL 

Os empregadores descontarão, na folha de pagamento mensal, dos empregados sindicalizados/associados, 
desde que receba por escrito a prévia e expressa autorização de cada empregado associado, a 
mensalidade associativa devida ao Sindicato Laborai, no percentual de 1% (um por cento) do salário base 
recebido, com o envio mensal da relação dos empregados sindicalizados/associados para as empresas a 
fim de que seja efetuado o desconto da mensalidade. 

Parágrafo Primeiro - Os valores descontados dos empregados sindicalizados/associados, através de 
boleto enviado às empresas até o dia 20 de cada mês, serão repassados ao Sindicato Laborai até dia 15 
(quinze) após o desconto, sendo que o repasse feito após este prazo terá incidência de correção monetária, 
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multa de 5% (cinco por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde que seja a empresa 
previamente notificada por escrito e não seja apresentada justificativa para o ocorrido. 

Parágrafo Segundo - Em caso de recebimento pela empresa do boleto previsto no parágrafo primeiro após 
o fechamento da sua folha de pagamento, o desconto da mensalidade sindical laborai será feito na folha de 
pagamento do mês subsequente sem a incidência de multa, juros e correção. 

Parágrafo Terceiro - A falta de recolhimento injustificado será passível de cobrança judicial, sendo 
considerado o desconto do empregado sem o recolhimento ao sindicato, do respectivo valor, caracterizado 
como apropriação indébita. 

Parágrafo Quarto - O Sindicato Laborai isenta as empresas de responsabilidade sobre o desconto da 
mensalidade sindical laborai, seja em ação judicial ou administrativa, movida ou provocada, pelo 
empregado, em que se discuta o disposto na presente cláusula, devendo em qualquer caso o Sindicato 
laborai, responder as demandas, integrando e assumindo como parte as ações movidas contra as 
empresas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 2020 

Considerando o disposto no art. 611-A da CLT, que prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos de 
Convenção Coletiva, ressalvadas as vadações previstas no Art. 611-B da CLT; 

Considerando que o Art. 611-B da CLT não veda a estipulação de contribuição decorrente de Convenção 
Coletiva para toda a categoria econômica, diante disso prevalece o negociado sobre o legislado; 

Assim, por deliberação da Assembleia Geral, realizada no dia seis de agosto de 2019, convocada por edital 
publicado no Jornal de Brasília, edição do dia 31/07/2019, de acordo com o disposto no Art. 8°, III e IV da 
Constituição Federal, todas as empresas representadas pelo Sindicato Patronal Convenente, que exercem 
no Distrito Federal atividades da categoria econômica da Indústria da Construção Civil, CNAE's (Código 
Nacional de Atividade Econômica): Seção F — 41.2 - todos, 42.1 - todos, 42.2 - todos, 42.9 - todos, 43.1 - 
todos, 43.2 - todos, 43.3 - todos, 43.9 — todos e Seção M —71; 711; 7111-1/00; 7112-0; 7112-0/00; 7120-
1/00; 7210-0/00, recolherão a CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL em favor do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Distrito Federal — SINDUSCON-DF, mediante boleto bancário encaminhado pela 
entidade com vencimento no dia 30 de abril de 2020, para fazer face aos recursos necessários para a 
assinatura da Convenção Coletiva 2019/2021, e para assistência a todos e não somente aos associados, a 
parcela única correspondente ao valor de 1/30 (um, trinta avos) da folha de pagamento auferida no mês de 
março de 2020, ou no valor mínimo de R$ 1.450,45 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e 
cinco centavos), o que for maior. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR 

Os empregadores que não cumprirem o disposto no art. 545 da CLT e nas Cláusulas 8° e 98, do presente 
TACCT, de descontar contribuições do salário do empregado devidas ao Sindicato laborai, desde que 
autorizado, serão responsáveis pelos valores devidos, na forma estabelecida na presente convenção, sem 
ônus para os empregados. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

Por meio deste Termo Aditivo 2020/2021 à CCT 2019/2021, ficam modificadas as redações das cláusulas 
3°, 43, 13°, 14', 168, 62', 63" e 64', que passam a vigorar com a redação ora discriminadas incluindo seus 
parágrafos, ficando ratificadas, convalidadas e em vigor as demais cláusulas e parágrafos da CCT 
2019/2021. 

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR041077/20208LCNPJ=000333570001768,CEI= 
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17A08/4020 	 Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva 

Por estarem justos e convindos, firmam o presente Termo em conformidade com o artigo 614 da CLT. 

RAIMUNDO SALVADOR DA COSTA BRAZ 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE BRASILIA 

DIONYZIO ANTONIO MARTINS KLAVDIANOS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRbCAO CIVIL DO DF 

ANEXOS 
ANEXO 1- ATA AGE 

Anexo (PDF) 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional

Diretoria de Engenharia

Despacho - SEE/SIAE/DIRED Brasília-DF, 04 de setembro de 2020.

À Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional,

 

Trata-se de manifestação acerca da solicitação de Impugnação interposta pela empresa Infra Engeth
Infra Estrutura Construção e Comércio Ltda. (Id. 46564336) rela�va à correção das planilhas orçamentárias, cuja data-
base foi janeiro/2020, integrante da documentação técnica do processo licitatório para contratação da obra de escola
técnica de Santa Maria, des�nada à educação profissional, a ser localizada na QR 119, Conjunto "A", Lote 01 - RA XIII
– Santa Maria/DF, estando estes regulamentados pela Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

Preliminarmente, salientamos que o processo licitatório em comento sofreu diversas influências
externas, em decorrência das recomendações da Organização Mundial de Saúde diante da restrição de aglomerações
de pessoas para evitar a dissipação do COVID-19, bem como do Decreto nº 40.546 de 20 de março de 2020, onde foi
decretada a implementação do teletrabalho dos servidores da administração pública direta e indireta, autárquica e
funcional do Distrito Federal.

Sendo assim, durante esse período, observamos o aumento nos preços dos materiais de construção a
serem empregados na obra. Para quan�ficar tal variação, foi realizada a atualização dos preços do orçamento-base
de uma obra semelhante, cuja data-base era agosto/2019 e foi atualizado para a base SINAPI julho/2020. Após as
devidas correções, constatou-se um aumento de aproximadamente 0,50% no valor total da obra.

Em face do exposto, considerando o percentual de aumento irrisório, após as devidas atualizações nos
preços das planilhas orçamentárias de obra semelhante, e por se tratar de demanda judicial, cujo adiamento do
certame licitatório, além de provocar o atraso na entrega da unidade escolar, acarreta grandes prejuízos financeiros
aos cofres públicos e à comunidade escolar, sugerimos que a variação de preços apontada pela licitante seja sanada
por meio de reajuste contratual, calculado pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC publicado pela Fundação
Getúlio Vargas, com periodicidade anual contada a par�r da data limite do orçamento-base, ou seja, dezembro/2019
com fulcro nos disposi�vos legais listados abaixo.

O Ar�go 40 da Lei 8666/1993 dispõe:

...
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efe�va do custo de produção,
admi�da a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994 - grifo nosso)

...

 

Na mesma esteira, a Lei 10.192/2001 cita:

Art. 3o Os contratos em que seja parte órgão ou en�dade da Administração Pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou
corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não
conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1o A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste ar�go será contada a
par�r da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.
(grifo nosso)
 

Nesse sen�do, o Acórdão nº 19/2017 - TCU - Plenário prevê:

9.5.1. em futuras licitações de obras públicas, quando se demonstrar demasiadamente
complexa e morosa a atualização da es�ma�va de custo da contratação, adote como marco

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm


inicial para efeito de reajustamento contratual a data-base de elaboração da planilha
orçamentária, nos termos do art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993 e do art. 3º, §1º, da Lei
10.192/2001;
...

22. Sopesando os problemas advindos da falta de atualização do orçamento e o ônus de
realizar nova pesquisa de mercado, parece-me adequada uma terceira opção, aventada pela
peça inicial da empresa representante, pois o problema seria parcialmente mi�gado caso a
data-base para efeitos de reajustamento contratual fosse referenciada à data de elaboração
do orçamento es�ma�vo da contratação, e não à data da entrega da proposta – critério
u�lizado no edital do MPOG.

 

Isto posto, encaminhamos os autos para que esta Subsecretaria tome conhecimento do todo
processado e remeta o processo aos setores competentes, com as anotações que julgar per�nentes.

 

Atenciosamente,

 

Marianna Germano S. Santos

Gerente de Orçamento de Obras

 

Suelen V. M. das Chagas Rodrigues

Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

 

Leonardo Chaves F. Balduino

Diretor de Engenharia

 

À Diretoria de Licitações,

 

Aprovo a sugestão exarada pela área técnica desta Subsecretaria no tocante ao marco inicial para fins
de reajustamento contratual.

 

ARLÊNIO DE OLIVEIRA MINEU

Subsecretário de Infraestrutura e Apoio Educacional

 

Documento assinado eletronicamente por SUELEN VANESSA MIRANDA DAS CHAGAS
RODRIGUES - Matr. 02202689, Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, em
04/09/2020, às 18:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO - Matr.
02178257, Diretor(a) de Engenharia, em 04/09/2020, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIANNA GERMANO SOUZA DOS SANTOS - Matr.
02196735, Gerente de Orçamento de Obras, em 04/09/2020, às 18:36, conforme art. 6º do



Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARLÊNIO DE OLIVEIRA MINEU - MATR.0245937-X,
Subsecretário(a) de Infraestrutura e Apoio Educacional, em 04/09/2020, às 18:52, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 46659680 código CRC= 1626173A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 511 Bloco B Ed. Bi�ar III - CEP 70.750-543 - DF
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DIRETORIA LICITAÇÕES <dilicsedf@gmail.com>

QUESTIONAMENTO CONCORRÊNCIA 05/2018 - SE
DIRETORIA LICITAÇÕES <dilicsedf@gmail.com> 4 de setembro de 2020 19:27
Para: INFRA ENGETH <infraengeth2013@gmail.com>

Segue resposta ao questionamento ingressado por essa empresa acerca do critério de reajustes referente a concorrência
05/2019.
Esclarecemos que a Diretoria de Engenharia, providenciará  mudança no texto do Projeto Básico e consequentemente o edital
seguirá o entendimento da Diretoria de Engenharia. Desta forma, tão logo proceda todos os ajustes no edital, o mesmo será
disponibilizado no site. Destacamos, que a data de abertura  de demais regras do edital seguirão inalteradas, tendo em vista que
as alterações a serem promovidas não afetam a formulação de proposta, 
 No tocante a impugnação a mesma foi rejeitada tendo em vista os apontamentos constantes na resposta da Diretoria de
Engenharia, responsável pela elaboração de todos os arquivos e regras de cunho técnico.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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