Serviços Terceirizados

Número/Quantidade de Pessoal

Prestação de serviços terceirizados especializados
de segurança e vigilância patrimonial desarmada,
com monitoramento do sistema de circuito fechado
de TV e alarmar (incluindo equipamentos em
regime de comodato), na sede da Câmara de
Vereadores de Joinville.

Custo Mensal Individual por
Categoria

Total de 14 servidores, divididos em:
*Postos diurnos de segunda a sexta:
*Número de postos diurnos de segunda a
R$ 1.016,56;
sexta: 6;
*Postos diurnos de segunda a
*Número de postos diurnos de segunda a
domingo: R$ 1.422,83;
domingo: 4;
*Postos noturnos de segunda a
*Número de postos noturnos de segunda a
domingo: R$ 1.664,36
domingo: 4;
Contratação de empresa no ramo de prestação de
*Postos de servente/copeiro e
Total de 17 servidores, divididos em:
serviço especializado de limpeza, conservação,
servente
serviço
braçal:
R$
*Número de postos de servente/copeiro e
copeiragem
e
operação
de
copiadoras
1.113,93;
servente serviço braçal: 12;
multifuncionais e guilhotina.
*postos de líder de grupo: R$
*Número de postos de líder de grupo: 2;
1.263,87;
*Número de postos de operadores de
* postos de operadores de
multifuncional: 3;
multifuncional: 1.015,20;
Prestação de serviço de manutenção predial da sede
da Câmara de Vereadores de Joinville, em área
total estimada de 5.400,57m², compreendendo as
instalações elétricas, instalações hidrossanitárias,
alvenaria, pintura, gesso, carpintaria e manutenção
01 posto de auxiliar de manutenção predial
R$ 1.683,00
de aparelhos prediais (bomba hidráulica,
acionadores de portão, boia elétrica e demais
aparelhos e equipamentos que compõem o
funcionamento do prédio), incluindo mão-de-obra
e ferramentas, sem fornecimento de material.

Custo Total
Custo Total mensal de R$ 18.448,12*
*Postos diurnos de segunda a sexta:
R$ 6.099,36;
*Postos diurnos de segunda a
domingo: R$ 5.691,32;
*Postos noturnos de segunda a
domingo: R$ 6.657,44;
Custo Total mensal de R$ 18.940,54
*Postos de servente/copeiro e servente
serviço braçal: Tabela 1;
*postos de líder de grupo: Tabela 1;
*Número de postos de operadores de
multifuncional: Tabela 2;

R$ 1.683,00

TABELA 1
Remuneração (Mensalista)
Servente/copeiro e servente serviço braçal – 12 postos de 8h
Líder de grupo - 2 postos de 8h
Gratificação de Função – R$150,00 (2 postos), R$ 100,00 (12 postos)
Cesta Básica (R$ 105,00 por posto)
Adicional de Assiduidade (6%)
Total da Remuneração

MENSAL
OUT a DEZ/2014
(R$)
10.207,32
1.901,10
1.500,00
1.470,00
816,51
15.894,93

%
64,22%
11,96%
9,44%
9,25%
5,14%
100%

TABELA 2
MENSAL
OUT A DEZ/2014
(R$)
2.276,05
300
315
154,56
3.045,61

Remuneração (Mensalista)
Salários - operadores de multifuncional - 3 postos de 6h
Gratificação de Função – R$ 100,00 (3 postos)
Cesta Básica (R$ 105,00 por posto)
Adicional de Assiduidade (6%)
Total da Remuneração

QUADRO DE PESSOAL (TOTAL)
Total de Efetivos
Total de Comissionados
Total de Terceirizados
Total

%
74,73%
9,85%
10,34%
5,07%
100%

Quantidade de pessoas
106
177
32
315

RESUMO “SERVIÇOSTERCEIRIZADOS”
Quantidade

% sobre quadro total

Segurança/vigilância
Limpeza/copeiragem
Operadores Multifuncional
Manutenção predial

14
14
3
1

4,44%
4,44%
0,95%
0,32%

Custo mensal
R$
18.442,42
15.894,93
3.045,61
1.663,00

TOTAL

32

10,16%

39.045,96

Atividade

