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EDITAL
A PARANAPREVIDÊNCIA, por intermédio da sua Diretoria de Administração, torna público que realizará
licitação nos seguintes termos:

Acolhimento / Abertura / Divulgação de
Propostas:

PREGÃO ELETRÔNICO:
006/2020

Até 09h 00min do dia 18/06/2020

TIPO: MENOR PREÇO
A disputa será PELO VALOR
GLOBAL MENSAL

Início da sessão / disputa de lances:

10h 00min do dia 18/06/2020
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas
as indicações de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:
Fornecimento de mão de Obra Terceirizada para os Serviços de Limpeza, Conservação, Serviços Gerais,
Copa, Jardineiro e Portaria do Centro Previdenciário da Paranaprevidência Bloco A e B, Edifício Presidente
Caetano Munhoz da Rocha e Prédio do Servidor, com fornecimento de materiais e equipamentos, conforme
composição constante no Termo de Referência. (Anexo I).

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO:
O preço GLOBAL MENSAL máximo é de R$ 148.654,35 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e
cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), perfazendo um total para 12 (doze) meses de
R$ 1.783.852,20 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte
centavos).

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Dotação orçamentária: 339039.0.1.000.13.78
Item Orçamentário: 13 – Serviços de Terceiros
Subitem Orçamentário: 78 – Serviços de Limpeza e Conservação
Órgão GIAFI: 20 – Diretoria de Administração
Unidade: 022 – CAS
Código Reduzido: 9003
4 SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
O pregão será realizado através do sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil. O endereço
eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.licitacoes-e.com.br.
O edital está disponível na internet, nas páginas www.comprasparana.pr.gov.br, www.licitacoes-e.com.br
e www.paranaprevidencia.pr.gov.br
Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro Vinícius Ferrarezi de Souza e equipe de apoio, designados
pela Resolução nº 051/2020, empregados da PARANAPREVIDÊNCIA.
E-mail: prprev_licitacao@paranaprevidencia.pr.gov.br
Telefones: (41) 3304-3608
Endereço: Rua Inácio Lustosa, 700 – 2º andar – CEP 80.510-000, Curitiba / Paraná
O atendimento será feito no horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS:
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Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos e providências, que deverão ser feitos, no
prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública do pregão, pelo email prprev_licitacao@paranaprevidencia.pr.gov.br, pelo qual serão respondidos os esclarecimentos
solicitados.
5.2 IMPUGNAÇÕES:
Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório até 2 (dois) dias úteis antes da data
fixada para a realização da sessão pública do pregão, pelo e-mail descrito no item 5.1, cabendo ao
Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 01 (um) dia útil e comunicar sua decisão pelo mesmo
meio eletrônico.
5.3 RECURSOS E CONTRARRAZÕES:
As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser:
a) Enviadas por meio eletrônico (prprev_licitacao@paranaprevidencia.pr.gov.br), observando as regras
dispostas no item 8 das Condições Gerais do Pregão;
b) Em razão das medidas de contenção relativas ao COVID-19, não será aceito o protocolo físico junto a
Comissão de Compras e Contratações.
5.4 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados com o
empregado responsável pela condução do pregão.
6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO:
A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do pregão
previstas neste Edital e pelo disposto nos demais anexos.
A licitação será regida pela Lei Estadual nº 15.608/2007, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº
2.734/2015, Decreto Estadual nº 4993/2016 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais
leis estaduais e federais sobre licitações.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO
1 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas será o valor GLOBAL MENSAL, fixado no Termo
de Referência, Anexo I deste Edital.
2 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS:
As propostas devem ser efetuadas com preço global mensal. Não será admitida proposta acima do preço
máximo fixado neste Edital, inclusive com preço unitário dos postos superior ao fixado no Termo de
Referência, Anexo I deste Edital.
3 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
O prazo de validade das propostas, que deverão constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo
III), não poderá ser inferior ao fixado neste edital.
4 VIGÊNCIA:
O Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 103,
da Lei Estadual nº 15.608/2007.
5 GARANTIA:
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Será exigida garantia da execução do Contrato, na forma da cláusula 13 da Minuta de Contrato (Anexo
VIII).
6 ANEXOS:
 Anexo I - Termo de referência;
 Anexo II – Documentos de habilitação;
Anexo III – Modelo de descritivo da proposta de preços e da planilha individual por posto de trabalho;
 Anexo IV – Modelo de procuração;
 Anexo V - Modelo de declaração;
 Anexo VI – Declaração de condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
 Anexo VII - Locais de prestação de serviços;
 Anexo VIII –Minuta de contrato;
 Anexo IX – Modelo de Atestado de Vistoria / Visita Técnica.
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CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO
1 A REALIZAÇÃO DO PREGÃO
1.1 O pregão será realizado por meio da internet, através do sistema de compras eletrônicas do Banco do
Brasil, na página www.licitacoes-e.com.br.
1.2 O pregão será conduzido por servidor público denominado pregoeiro, mediante a inserção e o
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas do Banco do Brasil.
1.3 O pregoeiro exercerá as atribuições previstas no artigo 48 da Lei Estadual nº 15.608/2007.
1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter chave
de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas do Branco do Brasil, conforme
instruções que podem ser obtidas na página www.licitacoes-e.com.br ou no portal www.bb.com.br, ou ainda
através do telefone 0800-785-678 (BB responde).
1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrônicas do
Banco do Brasil implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para
a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas com ramo de atuação pertinente ao objeto
da licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação.
2.2 Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do
sistema de compras eletrônicas do Banco do Brasil, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A.
2.3 Recomenda-se também a prévia inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná
(CFPR), por intermédio do portal de compras do Governo do Estado do Paraná
(www.comprasparana.pr.gov.br), nos termos do Decreto Estadual nº 9.762/2013 e alterações.
2.4 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que:
2.4.1 Tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera da Administração Pública.
2.4.2 Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária em âmbito estadual.
2.4.3 Estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada por qualquer esfera de Governo,
com base no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, conforme Acórdão TCU nº 2.593/2013 - Plenário.
2.4.4 Constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme itens 2.4.1 e 2.4.2, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir
ou de outra em que figurarem como sócios.
2.4.5 Tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior (2.4.3).
2.4.6 Não funcionem no País, se encontrem sob falência e concurso de credores, nos termos da Lei Federal
nº 11.101/2005, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição.
2.4.7 Um de seus sócios ou administradores seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente público pertencente aos
quadros do Governo do Estado do Paraná.
2.4.8 o servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.
2.4.8.1 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista.
2.5 A participação nesta licitação implica a aceitação das condições estabelecidas no edital e na legislação
aplicável.
2.6 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação
eventualmente fixadas no edital.
3 PROPOSTA INICIAL
3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema de compras eletrônicas:
3.1.1 O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no
edital.
3.1.2 A sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123/2006 e alterações.
3.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada através de formulário eletrônico no sistema de compras
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eletrônicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.
3.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão ou alteração de
propostas.
3.2.2 Para as propostas registradas com valor igual, prevalecerá aquela registrada primeiro no sistema de
compras eletrônicas.
3.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e desclassificará
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, especialmente
no tocante ao preço máximo fixado.
3.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente
estas participarão da fase de lance.
4 A SESSÃO PÚBLICA
4.1 No dia e horário previstos no edital, terá início a sessão pública na internet, com a divulgação das
propostas de preço.
4.1.1 Os licitantes participarão da sessão pública com o uso da chave de acesso e senha do sistema de
compras eletrônicas do Banco do Brasil.
4.2 O pregoeiro avaliará e desclassificará as propostas que não estejam de acordo com os requisitos do
edital.
4.3 Classificadas as propostas, os licitantes poderão ofertar lances através do sistema de compras
eletrônicas.
4.3.1 A cada lance ofertado, os licitantes conectados ao sistema serão informados em tempo real do
recebimento, horário de registro e valor, sem identificação do autor do lance.
4.3.2 Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado.
4.3.3 Os licitantes poderão ofertar lance com valor superior aos lances registrados, desde que inferior ao
seu próprio lance anterior.
4.3.4 O pregoeiro encerrará o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente, a partir do qual correrá prazo de até trinta minutos (tempo randômico) para o
encerramento da recepção de lances.
4.3.5 Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro, se for o caso previsto no item 7 deste edital, convocará,
sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada para que, no prazo
decadencial de cinco minutos, oferte lance de preço inferior.
4.3.6 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento.
4.3.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
4.4 Encerrada a disputa, o arrematante enviará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, os documentos
mencionados nos itens 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3, para o seguinte endereço:
Rua: Inácio Lustosa, 700 – 2º andar - Bloco B - Setor de Licitações e Contratos
Bairro: São Francisco
Cidade: Curitiba - Paraná
CEP: 80.510-000
Aos cuidados: Sr. Vinícius Ferrarezi de Souza
4.4.1 Os documentos de habilitação (anexo II);
4.4.2 O descritivo da proposta (anexo III) e as planilhas de composição de custos;
4.4.3 A procuração e identificação (RG) do representante do licitante no pregão, se for o caso (anexo IV).
4.4.4 Atestado de vistoria técnica ou a visita técnica (anexo IX).
4.5 Recebido os documentos, o pregoeiro examinará as propostas e as condições de habilitação do
arrematante.
4.6 Se a proposta não for aceitável ou não forem atendidas as condições de habilitação, o pregoeiro
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital.
4.7 Constatando-se o atendimento às exigências fixadas no edital, o pregoeiro declarará o vencedor.
4.8 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, e
permanecendo o mesmo acessível aos licitantes, a etapa terá continuidade para a recepção de lances,
devendo o pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
4.8.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício no dia e horário previamente fixados no sistema de compras eletrônicas.
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5 O JULGAMENTO
5.1 As propostas que atenderem as especificações do Edital serão classificadas de acordo com o menor
preço.
5.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital, com preço(s) em
desacordo com o critério de aceitabilidade fixado no edital ou com preço(s) manifestamente
inexequível(is), comparado(s) aos preços de mercado.
5.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.
5.2.2 A Administração poderá determinar que o licitante demonstre, por meio de planilhas, que os preços
constantes de sua proposta estão fundamentados nos custos de mercado dos insumos e em coeficientes
de produtividade compatíveis com a execução do objeto a ser contratado.
5.3 Serão assegurados os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, às
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa
condição.
5.3.1 Decairá do direito a esse benefício a licitante que não se identificar como microempresa ou empresa
de pequeno porte no campo próprio do sistema de compras eletrônicas.
6 DESCRITIVO DA PROPOSTA
6.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, em uma via, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ, assinada na última folha e rubricada
nas demais pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverá
conter, de acordo com o modelo definido no edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome
empresarial completo da licitante, a descrição do produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da
licitação; o valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente
nacional; e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital.
6.1.1 A proposta definitiva deverá observar os preços máximos unitários da planilha de composição de
preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação.
6.1.2 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o pregoeiro poderá efetuar diligência visando
sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e sua validade
jurídica.
6.1.3 Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão
desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.
7 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
7.1 O licitante deverá observar as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 (modificada pela Lei
Complementar n° 147/2014), a qual versa sobre as condições para as ME (Microempresas) e as EPP
(Empresas de Pequeno Porte).
7.2 Em relação à disputa dos lotes destinados à ampla concorrência, será considerado empate quando as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.2.1 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada arrematante do lote, situação em que será adjudicado em
seu favor o objeto licitado.
7.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão.
7.2.3 Não ocorrendo a arrematação do lote pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
dos itens anteriores, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de
empate prevista do item 7.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7.2.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem na situação de empate prevista do item 7.2, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.2.5 Não existindo a situação de empate prevista do item 7.2, o licitante originalmente classificado em
primeiro lugar será declarado arrematante do lote.
7.2.6 O disposto no item 7.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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8 OS RECURSOS
8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, manifestar motivadamente a intenção de recorrer, tendo o prazo de 03 (três)
dias úteis para a apresentação das razões de recurso por meio eletrônico.
8.1.1 Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo
de 03 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente por meio
eletrônico.
8.1.2 Caso os licitantes optem pelo envio das razões de recurso e contrarrazões por meio eletrônico, terão
até 3 (três) dias úteis para o envio postal do documento original com o mesmo teor, contados após o
respectivo envio do documento eletronicamente, sob pena de não conhecimento do recurso.
8.1.2.1 A cópia do comprovante do envio postal deverá ser encaminhado, no mesmo prazo de 03 (três)
dias úteis, para o endereço eletrônico indicado neste edital, sob pena de não conhecimento do recurso.
8.1.3 Caso as razões de recurso ou as contrarrazões estejam assinadas digitalmente, assim como os seus
anexos, será dispensada a apresentação do documento físico, após a devida verificação de autenticidade,
que será juntada ao processo licitatório.
8.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer, em campo próprio do
sistema, e a não apresentação das razões do recurso no prazo fixado, implicarão na decadência do direito
de interposição do recurso.
8.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens
anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pela
licitante, não serão conhecidas pelo pregoeiro.
8.4 O processo licitatório poderá ser consultado por qualquer interessado no endereço informado no edital.
8.5 O provimento de qualquer recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1 Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e a habilitação do licitante
vencedor, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e o procedimento licitatório será encaminhado à
autoridade competente para homologação.
9.1.1 Caso haja recurso, quando mantida a decisão pelo pregoeiro, caberá à autoridade superior a
adjudicação do objeto licitado.
10 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO
10.1 O adjudicatário será notificado para assinar o Contrato (ou documento equivalente) no prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito
à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital.
10.2 Para a assinatura do Contrato, o adjudicatário deverá estar credenciado no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, para a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência
do Contrato.
10.2.1 Antes da assinatura da Autorização de Compra, a Administração realizará consulta ao Cadastro
Informativo Estadual – Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº
18.466/2015, bem como verificará o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNJ) e o sistema GMS
-Empresas Suspensas ou Impedidas de contratar com a Administração Pública Estadual.
10.2.2 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da contacorrente.
10.2.3 Se o adjudicatário não apresentar essa comprovação ou se recusar a assinar o Contrato, a
Administração Pública poderá convocar o(s) licitante(s) seguinte na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço,
ou revogar a licitação.
10.2.4 A recusa injustificada do adjudicatário ou cuja justificativa não seja aceita pelo órgão gerenciador,
implicará a instauração de procedimento administrativo autônomo para, após garantido o contraditório e
ampla defesa, eventual aplicação de sanções administrativas.
10.3 A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados no local, nos prazos
e na forma estabelecida nos anexos do edital.
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10.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10.5 Antes de cada pagamento, o Contratante deverá realizar consulta ao Sistema de Gestão de Materiais,
Obras e Serviço - GMS para verificar a manutenção das condições de habilitação definidas neste Edital.
11 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A CONTRATADA sujeita-se às seguintes sanções administrativas:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não
superior a 5 (cinco) anos.
11.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente
com a multa.
11.3. A Advertência é a sanção aplicada por conduta que prejudique o andamento do Contrato, mas que
não acarretem prejuízos à CONTRATANTE.
11.4. A multa será aplicada a quem:
a) Não mantiver sua proposta;
b) Apresentar declaração falsa;
c) Descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do Contrato;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Comportar-se de modo inidôneo, nas situações previstas no parágrafo décimo.
11.4.1. A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA nas
situações referidas nas alíneas “a”, “b” e “d” do item 11.4 acima.
11.4.2 Nas situações previstas na alínea “c” do item 11.4 poderão ser aplicadas as seguintes multas:
a) A multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA por
atraso injustificado na execução do Contrato, até o limite de 10 (dez) dias.
b) A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA por atraso
injustificado na execução do Contrato, superior a 10 (dez) dias, e por descumprimento de obrigação
contratual.
11.4.3. A multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA na
situação referida na alínea “e” do item 11.4.
11.5. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos será aplicada à CONTRATADA que:
a) Não mantiver sua proposta;
b) Abandonar a execução do Contrato;
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c) Incorrer em inexecução contratual.
11.6. A penalidade prevista no item 11.5. implica em impedimento da participação da sancionada em
procedimentos promovidos pela Entidade que a aplicou, sendo que seus efeitos estendem-se às pessoas
físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração
Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que
vierem a constituir ou de outra em que figurem como sócios; bem como às pessoas jurídicas que tenham
sócios comuns com as pessoas físicas referidas.
11.7. A declaração de inidoneidade será aplicada quando a Contratada:
a) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
b) Comportar-se de modo inidôneo;
c) Apresentar documento falso;
d) Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
e) Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
f) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
praticados, em especial infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 8.158/91.
11.7.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos e produzirá seus
efeitos perante a Administração Pública Estadual.
11.8. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, em que se
assegure o contraditório e a ampla defesa, observadas as disposições constantes nos artigos 161 e 162,
da Lei Estadual nº 15.608/2007.
11.9. A Autoridade Competente, na aplicação das sanções, observará proporcionalidade entre a sanção,
a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; danos resultantes da infração; situação
econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu
patrimônio, no caso de aplicação de multa; reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual
natureza após aplicação da sanção anterior; e circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da
infração.
11.10. As penalidades deverão ser obrigatoriamente registradas no sistema GMS do portal
www.comprasparana.pr.gov.br e encaminhadas para o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS), conforme o caso, em atendimento aos art. 22 e 23, da Lei 12.846, de 1º de agosto de
2013.
12. GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1
A garantia de execução será exigida pela autoridade competente de cada um dos Órgãos e
Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta participantes da presente licitação.
12.2
A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do Contrato, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, e será destinada a assegurar a boa e fiel execução
e o pagamento de eventuais multas.
12.3
A não apresentação da garantia configura inadimplência total e implica a imediata rescisão do
Contrato.
12.4
A garantia deverá vigorar até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do Contrato e
deverá ser readequada no prazo máximo de 10 (dez) dias sempre que houver revisão de preços ou
acréscimo contratual, de forma a preservar a proporcionalidade estabelecida no parágrafo primeiro da
Cláusula Décima da minuta do Contrato.
12.5
A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual
nº 15.608/2007.
12.6
A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o
art. 827 do Código Civil.
12.7
A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no parágrafo quarto da Cláusula Décima da
minuta do Contrato, após a verificação, pela CONTRATANTE, de que o Contrato tenha sido integralmente
cumprido e não existam pendências.
13.
13.1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF.
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13.2
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão
pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
13.3
É facultado ao pregoeiro a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
13.4
O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão.
13.5
A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado
implicará na desclassificação ou inabilitação do licitante.
13.6
Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90
(noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.
13.6.1 Os documentos deverão ser apresentados em via original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião ou por servidor do órgão que promove a licitação, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo original. O pregoeiro, se julgar
necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento.
13.7
O pregoeiro poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam
a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou
complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres.
13.8
A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou
parcialmente, por razões de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do
interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
conforme dispõe o art. 91 da Lei Estadual nº 15.608/2007.
13.9
O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba, no qual
serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa.

Curitiba, 01 de junho de 2020

Vinícius Ferrarezi de Souza
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Fornecimento de mão de Obra Terceirizada para os Serviços de Limpeza, Conservação, Serviços Gerais,
Copa, Jardineiro e Portaria do Centro Previdenciário da Paranaprevidência Bloco A e B, Edifício
Presidente Caetano Munhoz da Rocha e Prédio do Servidor, com fornecimento de materiais e
equipamentos, conforme composição constante no presente Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA
Os imóveis da PARANAPREVIDÊNCIA necessitam de uma rotina especial na execução dos serviços de
limpeza e higiene, portaria, copeira, jardinagem e serviços gerais, com destaque na assiduidade para
garantir a periodicidade de limpeza, conservação, asseio e higiene, para garantir um ambiente de trabalho
agradável aos empregados e estagiários da Instituição, assim como do grande número de visitantes nos
prédios e ainda manter o patrimônio conservado. E no Edifício Presidente Caetano Munhoz da Rocha e
Prédio do Servidor, para manter o bem-estar e a higiene no ambiente de trabalho para o prestador de
serviço responsável pela segurança do local.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1. Áreas e endereços.
Os serviços de limpeza, conservação, serviços gerais, copa, portaria e jardinagem deverão ser prestados
nas dependências da PARANAPREVIDÊNCIA, Bloco A e Bloco B, situada na Rua Inácio Lustosa, 700.
Os serviços de limpeza quando necessário deverão ser prestados no Edifício Caetano Munhoz da
Rocha, situado na Rua Cruz Machado nº 59 e no Prédio do Servidor, situado a Rua Marechal Deodoro nº
806.
3.2. Quadro quantitativo de colaboradores, carga horária de trabalho.
Conforme planilha a seguir, com quantidades e valores mensais máximos estimados:

Itens Postos

Função

Carga
Horária
(semanal)

Valor Unitário
(R$)

Valor total
(R$)

01

06

Servente (diurno de segunda a
sábado).

44h

R$ 4.020,40

R$ 24.122,40

02

01

Encarregada (diurno de segunda
a sábado).

44h

R$ 4.749,03

R$ 4.749,03

03

03

Auxiliar Serviços Gerais (diurno
de segunda a sábado).

44h

R$ 4.020,25

R$ 12.060,75

04

04

Copeira (diurno de segunda a
sexta).

40h

R$ 4.016,75

R$ 16.067,00

05

13

Servente (noturno de segunda a
sábado).

36h

R$ 3.556,34

R$ 46.232,42

06

1

Encarregada (noturno de
segunda a sábado).

36h

R$ 4.068,00

R$ 4.068,00

07

10

Porteiro (diurno de segunda a
sexta).

30h

R$ 3.705,75

R$ 37.057,50
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R$ 4.297,25

R$ 4.297,25

TOTAL

R$ 148.654,35

3.3. Condições para o exercício das funções:
a) os empregados da CONTRATADA devem ter treinamento específico nas funções que irão exercer;
b) os exames médicos admissionais e rotineiros devem ser mantidos em dia, inclusive o previsto da NR35 do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção
para o trabalho em altura;
c) todos os empregados, obrigatoriamente, devem utilizar os EPIs necessários e adequados à execução
de cada serviço, de acordo com a legislação em vigor, e se apresentar uniformizados e devidamente
identificados.
3.4. Atribuições das funções
3.4.1. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
3.4.1.1. Preparar café e acondicioná-lo em garrafas térmicas, botijas ou máquinas de café;
3.4.1.2. Distribuir garrafas de café, duas vezes ao dia, no início dos expedientes da manhã
e da tarde na cantina geral;
3.4.1.3. Limpar e higienizar o local da copa (piso, parede, janelas, armários, etc.), as
máquinas de café e utensílios, inclusive açucareiros, bandejas e outros;
3.4.1.4. Lavar e secar diariamente as garrafas térmicas utilizadas;
3.4.1.5. Acondicionar, em sacos plásticos o pó de café utilizado (borra) e de todo o lixo
proveniente dos serviços executados, para o recolhimento pelo serviço de limpeza;
3.4.1.6. Atendimento das Diretorias, sendo Presidência, Diretoria de Administração, Diretoria
de Previdência, Diretoria de Finanças e Patrimônio e Diretoria Jurídica.
3.4.2. SERVIÇOS DE JARDINAGEM
3.4.2.1. Efetuar os serviços de poda de grama quando necessário, efetuar a poda de plantas
em vasos externos e internos, plantio de flores em floreiras/canteiros/vasos, reposição de
terra em vasos e tudo relacionados a ajardinamento, serem executados no Centro
Previdenciário da PARANAPREVIDÊNCIA a Rua Inácio Lustosa nº 700.
3.4.3. SERVIÇOS DE PORTARIA
3.4.3.1. Exercer o serviço de informação e orientação ao usuário da PARANAPREVIDÊNCIA.
3.4.3.2. Atendimento e encaminhamento de Fornecedores.
3.4.3.3. Atendimento Telefônico;
3.4.3.4. Controle de Acesso ao Prédio Sede da PARANAPREVIDÊNCIA.
4. MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS:
4.1. A CONTRATADA deverá fornecer produtos de qualidade, que serão fiscalizados pelo
CONTRATANTE, ficando-lhe reservado o direito de exigir a substituição imediata de produtos de baixa
qualidade;
4.2. Os materiais consumíveis, como sabão, cera, álcool, etc., estão previstos na quantidade necessária
para as necessidades mensais de uso e os materiais não consumíveis, como baldes, rodos, vassouras,
etc., estão previstos na quantidade necessária para a execução dos serviços previstos no Edital, devendo
ser imediatamente repostos em caso de quebra ou da impossibilidade de sua utilização, de modo a não
atrasar ou atrapalhar a execução dos serviços previstos no Edital, conforme tabela abaixo:
DESCRIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

TIPO

QUANTIDADE

Água sanitária

Unidade

80

Álcool comum 92%

Unidade

47
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Balde 8 litros

Unidade

20

Cera líquida incolor (ref. Bravo ou similar de 1ª linha)

Galão 5 Litros

13

Desinfetante floral

Galão 5 Litros

13

Espanador

Unidade

5

Disco encerador verde 400 mm

Unidade

3

Disco encerador vermelho 400 mm

Unidade

9

Regador

Unidade

9

Detergente desincrustante ácido-líquido 20 litros

Galão 5 Litros

11

Referência - Limpa pedras tulipa

Galão 5 Litros

6

Escova de mão

Unidade

7

Esponja dupla face (ref. Scoth Brite ou similar 1ª linha)

Unidade

70

Fibra limpa geral

Unidade

20

Flanela 30x40 branca ou amarela

Unidade

65

Lã de aço (ref. Bombril ou similar 1ª linha)

Unidade

40

Limpa vidros

Unidade

50

Limpador multiuso (ref. Veja ou similar 1ª linha)

Unidade

75

Lustra móveis 200 Ml

Unidade

20

Luva látex (média e grande)

Unidade

45

Pá para lixo

Unidade

12

Palha de aço

Unidade

15

Pano de chão

Unidade

60

Rodo de espuma

Unidade

7

Rodo duplo

Unidade

20

Removedor de cera

Galão 5 Litros

15

Sabão em barra

Unidade

40

Sabão em pó (ref. Omo ou similar 1ª linha)

Pacote 5 kilos

5

Saco de lixo 100 litros nº 12

Unidade

1100

Saco de lixo 60 litros nº 12

Unidade

900

Saco de lixo 40 litros nº 12

Unidade

700

Saco de aspirador de pó A-10

Unidade

10

Sapólio líquido

Unidade

45

Vassoura de nylon macia

Unidade

20

Vassoura sanitária

Unidade

10

Sapólio em pó

Unidade

35

Limpa pisos, azulejos e calçadas (ref. Super Clean-L.Pes)

Galão 5 Litros

11

Ácido líquido

Unidade

15

Detergente de louça

Unidade

45

Óleo de peroba

Unidade

25

Pano de copa

Unidade

50

Pastilha sanitária

Unidade

130

Purificador de ar

Unidade

35

Esfregadeira de roupa

Unidade

4

5. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)
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5.1. A CONTRATADA deverá fornecer os uniformes aos seus funcionários e a equipe que exercerá suas
atividades deverá apresentar-se para o serviço devidamente uniformizada, com identificação (crachá) e
com equipamento de segurança (luvas) - botas para limpeza de calçadas e capacete na limpeza de vidros
e em todas as situações que ofereçam risco e outros equipamentos que se fizerem necessários;
5.2. Os funcionários que realizarão trabalho de limpeza de vidros e fachadas deverão apresentar
certificação de curso de trabalho em altura conforme Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.
5.3. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, duráveis e que não
desbotem facilmente e deverão conter o emblema da empresa;
5.4. O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 02 (dois) dias, a contar do
início da prestação dos serviços;
5.5. Todos os itens de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e a pedido dela,
poderão ser substituídos, em um prazo de até 5 (cinco) dias, caso não correspondam às especificações;
5.6. Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários mediante recibo (relação nominal), cuja cópia
deverá ser entregue à CONTRATANTE sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO;
5.7. O custo do uniforme não poderá ser repassado ao ocupante do posto de trabalho;
5.8. A CONTRATADA não poderá exigir do funcionário o uniforme usado, quando da entrega dos novos.
6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
6.1. Os materiais e equipamentos (Enceradeiras, Aspiradores de Pó e Água, Equipamentos de Segurança
para Limpeza de Vidros, Máquina VAP de Alta Pressão e Mangueiras de Jardim) necessários para a
execução dos serviços ora licitados são de responsabilidade da CONTRATADA e o fornecimento de todos
os itens devem ser fornecidos nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços;
6.2.
6.3. O recebimento, conferência e controle dos materiais de limpeza, manutenção predial e jardinagem
para uso nas dependências da PARANAPREVIDÊNCIA serão efetuados pelo Fiscal do contrato;
7. PLANILHAS DE CUSTOS
CUSTOS POR FUNÇÃO

Itens Postos

Função

Carga
Horária
(semanal)

01

06

Servente (diurno de segunda a
sábado).

44h

02

01

Encarregada (diurno de segunda
a sábado).

44h

03

03

Auxiliar Serviços Gerais (diurno
de segunda a sábado).

44h

04

04

Copeira (diurno de segunda a
sexta).

40h

05

13

Servente (noturno de segunda a
sábado).

36h

06

1

Encarregada (noturno de
segunda a sábado).

36h

07

10

Porteiro (diurno de segunda a
sexta).

30h

Valor Unitário
(R$)

Valor total
(R$)
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44h
TOTAL

CATEGORIA PROFISSIONAL
ORÇAMENTO BÁSICO – PLANILHA
EM R$

MONTANTE "A" SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
1 REMUNERAÇÃO/MÃO-DE-OBRA
1.1 Categoria profissional (nome de postos)
1.2 Adicional de insalubridade
1.3 Adicional de risco
1.4 Adicional noturno
1.5 Horas extras reduzidas noturno
1.6 Outros (especificar, se houver)
TOTAL
2 ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL MONTANTE "A" (1+2)
MONTANTE "B" DEMAIS COMPONENTES
3 BENEFÍCIOS
3.1 Vale Transporte
3.2 Seguro de Vida
3.3 Assistência Médica
3.4 Vale Alimentação
3.5 Outros (especificar, se houver)
TOTAL
4 INSUMOS
4.1 Uniforme
4.2 EPI's
4.3 Equipamentos
4.4 Material de Limpeza/Material de Higiene
4.5 Outros (especificar, se houver)
TOTAL MONTANTE "B" (3+4)
SUBTOTAL (MONTANTE "A" + "B")
5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
6 LUCRO
SUBTOTAL (MONTANTE "A" + "B" + TX. ADM. + LUCRO)
7 IMPOSTOS
7.1 PIS
7.2 COFINS
7.3 ISS
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TOTAL GERAL MENSAL

CUSTOS DE MATERIAL
DESCRIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

TIPO

Água sanitária

Unidade

Álcool comum 92%

Unidade

Balde 8 litros

Unidade

Cera líquida incolor (ref. Bravo ou similar de 1ª linha)

Galão 5 Litros

Desinfetante floral

Galão 5 Litros

Espanador

Unidade

Disco encerador verde 400 mm

Unidade

Disco encerador vermelho 400 mm

Unidade

Regador

Unidade

Detergente desincrustante ácido-líquido 20 litros

Galão 5 Litros

Referência - Limpa pedras tulipa

Galão 5 Litros

Escova de mão

Unidade

Esponja dupla face (ref. Scoth Brite ou similar 1ª linha)

Unidade

Fibra limpa geral

Unidade

Flanela 30x40 branca ou amarela

Unidade

Lã de aço (ref. Bombril ou similar 1ª linha)

Unidade

Limpa vidros

Unidade

Limpador multiuso (ref. Veja ou similar 1ª linha)

Unidade

Lustra móveis 200 Ml

Unidade

Luva látex (média e grande)

Unidade

Pá para lixo

Unidade

Palha de aço

Unidade

Pano de chão

Unidade

Rodo de espuma

Unidade

Rodo duplo

Unidade

Removedor de cera

Galão 5 Litros

Sabão em barra

Unidade

Sabão em pó (ref. Omo ou similar 1ª linha)

Pacote 5 kilos

Saco de lixo 100 litros nº 12

Unidade

Saco de lixo 60 litros nº 12

Unidade

Saco de lixo 40 litros nº 12

Unidade

Saco de aspirador de pó A-10

Unidade

Sapólio líquido

Unidade

Vassoura de nylon macia

Unidade

Vassoura sanitária

Unidade

Sapólio em pó

Unidade

Limpa pisos, azulejos e calçadas (ref. Super Clean-L.Pes)

Galão 5 Litros

Valor
Unitário (R$)
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Ácido líquido

Unidade

Detergente de louça

Unidade

Óleo de peroba

Unidade

Pano de copa

Unidade

Pastilha sanitária

Unidade

Purificador de ar

Unidade

Esfregadeira de roupa

Unidade
Valor Total

Obs.: Para efeitos de proposta, o valor total de materiais deverá ser dividido equitativamente entre
os postos de trabalho, sendo o valor resultante informado nos itens 4.3 e 4.4 da tabela de custos
por categoria profissional, de maneira que componha o valor global do contrato.
8. PARCELAMENTO DO OBJETO
O parcelamento não será adotado em virtude da especificidade do objeto a ser contratado, visando
possibilidade de uma fiscalização mais eficiente diante de um único contrato.
9. SUSTENTABILIDADE
9.1. A empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos
serviços, conforme previsto na Instrução Normativa n° 01 DE 19/01/2010/SLTI/MPOG.
9.2. Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente,
que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental.
9.3. A contratada deverá assumir as responsabilidades e tomar medidas cabíveis para a correção dos
danos que vierem a ser causados, caso ocorra qualquer passivo ambiental, em decorrência da execução
de suas atividades.
10. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Frente ao valor máximo estabelecido para a contratação, em conformidade com o art. 48, inc. I, da Lei
Complementar 123/2006, o presente procedimento licitatório não é destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte.
11. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS
Os itens dessa licitação são classificados como serviços comuns, pois, possuem especificações usuais
de mercado e padrões de desempenho e qualidade definidas em edital, conforme estabelece o art. 45,
da Lei Estadual n.º 15.608/2007.
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
12.1. São obrigações do CONTRATANTE:
I - Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros com a CONTRATADA;
II - Indicar seu representante junto à CONTRATADA, ao qual caberá a fiscalização dos serviços prestados
pela CONTRATADA;
III - Cancelar ou alterar, ao seu exclusivo critério e a qualquer tempo, a prestação de serviços nos locais
que julgar conveniente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
IV - Fornecer áreas compatíveis para a guarda de materiais e equipamentos da CONTRATADA, energia
elétrica e água para execução dos serviços, bem como instalações sanitárias para uso dos funcionários;
V - Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados os casos
determinados pela urgência das medidas;
VI - Fornecer sabonete líquido, sabonete em pedra, papel higiênico, toalhas de mesa, toalhas de rosto
para banheiros e toalhas de papel para banheiros;
VII - Fiscalizar o cumprimento das obrigações e dos encargos sociais e trabalhistas pagos pela
CONTRATADA, referentes aos pagamentos dos funcionários colocados à disposição do
CONTRATANTE;
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IX - Reportar-se somente aos prepostos e responsáveis indicados pela CONTRATADA, sendo-lhe vedado
exercer poder de mando diretamente sobre os funcionários colocados à sua disposição pela
CONTRATADA;
X - Liberar/restituir as garantias e seguros, na forma capitulada no §4º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
14.2. São obrigações da CONTRATADA:
Além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais, dos equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos Edifícios do
CONTRATANTE e demais atividades correlatas, a CONTRATADA obriga-se à:
I - Fiel execução dos serviços, suprindo prontamente as faltas dos empregados, inclusive por motivo de
doença, além de conceder orientação e treinamento permanente por meio de supervisores e instrutores
capacitados;
II - Zelar pelos materiais, móveis e instalações, equipamentos e utensílios que lhe forem entregues para
uso, substituindo-os por sua conta quando extraviados ou danificados. Deverá, outrossim, relacionar com
a devida antecedência o tipo e a quantidade de materiais a serem utilizados nos serviços contratados;
III - Responsabilizar-se por quaisquer danos, perdas ou avarias causadas por empregados em pertences
do CONTRATANTE ou de terceiros, ocorridos no exercício do trabalho, efetuando o ressarcimento dos
prejuízos verificados;
IV - Caberão à CONTRATADA todas as despesas com materiais de limpeza, equipamentos, cartões ou
livro-ponto, uniformes e tudo que for necessário para o desempenho dos serviços objetos do presente
contrato, exceto aqueles permitidos pela legislação do trabalho;
V - Os empregados deverão trabalhar devidamente uniformizados;
VI - A CONTRATADA deverá manter todos os direitos trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias,
fundiárias e tributárias, rigorosamente em dia, de modo a não prejudicar a boa prestação dos serviços e
os direitos dos trabalhadores, bem como impedir quaisquer responsabilidades ao
PARANAPREVIDÊNCIA (solidária ou subsidiária), sob pena de rescisão do contrato e aplicação da multa
compensatória e da cláusula penal previstas neste contrato, sem prejuízo das demais sanções aqui
previstas;
VII - A CONTRATADA deverá restituir ao CONTRATANTE todas as despesas que este tiver que realizar
para suprir as falhas ocorridas na execução do presente contrato, em consequência da ação ou omissão
da CONTRATADA ou de seus empregados;
VIII - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os tributos e contribuições que venham incidir
sobre os serviços objeto do presente contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer obrigações
ou responsabilidades quanto a eles;
IX - Executar os serviços objeto desta licitação por intermédio de seus funcionários, sendo vedada a
subcontratação, no todo ou em parte;
X - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente,
comprometendo-se a fiscalizar os serviços executados por seus empregados, na forma prevista na
Cláusula Primeira, acatando as determinações e normas do CONTRATANTE no tocante ao perfeito
andamento dos serviços ora contratados;
XI - Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar serviços, encaminhando
portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente
registradas em suas carteiras de trabalho;
XII - Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após notificação, qualquer funcionário com conduta inconveniente ao CONTRATANTE; e em casos cuja
a permanência no local dos serviços seja considerada inaceitável pelo fiscal do contrato a retirada
deve ser providenciada de imediato;
XIII - Manter sediado junto ao CONTRATANTE, durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
XIV - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos funcionários, das normas disciplinares
determinadas pelo CONTRATANTE;
XV - Assumir todas as responsabilidades e providenciar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
funcionários, acidentados ou com mal súbito, por meio dos seus supervisores;
XVI - Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas
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condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas do aviso
da Coordenadoria de Administração e Serviços. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema
de proteção, que evitem danos à rede elétrica e à rede de tecnologia;
XVII - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, com o objetivo de
não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;
XVIII - Implantar de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de maneira meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências do CONTRATANTE;
XIX - Instruir os seus funcionários quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;
XX - Fazer seguro de seus funcionários contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se,
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato, conforme exigência legal;
XXI - Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, observando a
norma que exige o controle de ponto (manual ou eletrônico), bem como as ocorrências havidas;
XXII - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
inclusive sacos plásticos para acondicionamentos de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância das recomendações aceitas pelas
normas técnicas e pela legislação;
XXIII - Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios,
visando à correta execução dos serviços;
XXIV - Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram no bom andamento da rotina
de funcionamento da Administração;
XXV - Exigir que seus funcionários portem cartão de acesso fornecido pela PARANAPREVIDÊNCIA. Ao
término do Contrato ou no desligamento do empregado da CONTRATADA, os cartões deverão ser
devolvidos ao CONTRATANTE;
XXVI - Fornecer uniformes adequados ao tipo de serviço mínimo de 2 (dois) por funcionário,
providenciando a substituição sempre que necessário, de modo que os funcionários se apresentem,
diariamente, no melhor aspecto de higiene e limpeza, de acordo com o clima. Estes uniformes deverão
ter identificação da CONTRATADA;
XXVII - Na hipótese de interposição de ação trabalhista ou de qualquer outra natureza, intentada contra
a CONTRATADA e CONTRATANTE pelos funcionários da CONTRATADA, pedindo a condenação deste
de forma solidária ou subsidiária, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua
verdadeira condição de empregadora e substituí-lo no processo até o final do julgamento, respondendo
pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término
ou rescisão deste Contrato;
XXVIII — Em caso de decisão judicial que impute responsabilidade de qualquer natureza, seja a título
solidário ou subsidiário ao CONTRATANTE, originário do contrato de prestação de serviços mantido entre
as partes, permite-se o desconto dos valores correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que
não se refiram aos serviços cobertos por este instrumento contratual;
XXIX — A CONTRATADA se se obriga a apresentar mensalmente com a nota fiscal/fatura os documentos
exigidos no Edital e em Cláusulas Contratuais, bem como relação de todas as ações trabalhistas pelas
quais responde;
XXX - Quando não mais houver vínculo contratual entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, a
cobrança desses valores será feita por meio da forma permitida pela legislação vigente;
XXXI - Responsabilizar-se integralmente por todos os eventuais danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em decorrência dos serviços contratados, respondendo por todos os prejuízos;
XXXII - Não disponibilizar qualquer funcionário para exercer atividades fora do PARANAPREVIDÊNCIA
ou em atividades alheias às atividades exclusivas do CONTRATANTE;
XXXIII - A CONTRATADA executará periodicamente, no mínimo 1 (uma) vez ao ano, programas de
treinamento de segurança, asseio, limpeza e relações humanas no trabalho, bem como de preparo técnico
de cada categoria, para os funcionários colocados à disposição do CONTRATANTE;
XXXIV - Zelar pelos móveis, instalações, equipamentos e utensílios que lhes forem entregues para uso,
substituindo-os por sua conta quando extraviados ou danificados;
XXXV – A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar
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termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a
adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação
exclusiva, na prestação de serviços contratados.
XXXVI – O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos
Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.
XXXVII – Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será
aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação,
ata de negociação, dentre outros.
XXXVIII – Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das
obrigações previstas neste item.
12.3. Além das obrigações acima elencadas, o licitante deverá observar as especificadas no Edital e no
contrato.
13. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
Observada a disponibilidade orçamentária e financeira, o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado ao interesse da administração, por iguais e sucessivos períodos, até 60
(sessenta) meses, nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
14. PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTE DO CONTRATO
14.1. O preço máximo da Licitação é de R$ 148.654,35 (cento, quarenta e oito mil e seiscentos e cinquenta
e quatro reais e trinta e cinco centavos) mensais, para a formação do preço máximos foi utilizada a média
do resultado da pesquisa de preço realizada entre 3 (três) empresas que rotineiramente prestam os
serviços que são objeto deste procedimento e cotação retirada do GMS processo 1153/2019, em
conformidade com o disposto no art. 9º, do Decreto Estadual n.º 4.993/2016.
14.2. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no item 14.3 que se
seguirá, o valor consignado no presente Termo de Contrato será repactuado, competindo à
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas
apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto
Estadual n° 4.993, de 2016.
14.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessários à execução do serviço.
14.4. Para fins de reajustamento contratual, consideram-se insumos os itens relativos a uniformes,
materiais, utensílios, suprimentos, máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados diretamente na
execução dos serviços.
14.5. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
a) para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos
efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo Contrato;
b) para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão
de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.
14.6. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.
14.7. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra
da categoria profissional abrangida pelo Contrato, ou na data do encerramento da vigência do Contrato,
caso não haja prorrogação.
14.8. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
14.9. Nessas condições, se a vigência do Contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser
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pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
a) da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de
mão de obra;
b) do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos
sujeitos à variação de preços do mercado.
14.10. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio
ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à
CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão.
14.11. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas,
a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.
14.12. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo,
Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
14.13 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os
insumos relacionados ao exercício da atividade.
14.14. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços,
acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional
abrangida pelo Contrato.
14.15. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos
preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado
mediante a aplicação do índice de reajustamento IPCA.
14.16. Na ausência do índice previsto no parágrafo anterior, adotar-se-á o índice geral de preços mais
vantajoso para a CONTRATANTE, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder
aquisitivo da moeda.
14.17. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
a) a partir da assinatura da apostila;
b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) em data anterior à repactuação do Contrato, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão
do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença
normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações
futuras.
14.18. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram,
e apenas em relação à diferença porventura existente.
14.19. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao Contrato.
14.20. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo
que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição
para a repactuação.
14.21. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, ressalvados os casos de supressões estabelecidas mediante acordo entre
as partes, conforme previsto no inciso II do § 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
15. FORMA DE PAGAMENTO
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15.1. Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da apresentação da nota fiscal
atestada pelo Fiscal do Contrato e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do
Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os
Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da
Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as
disposições do Termo de Referência.
15.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento
dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
15.2.1. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta
corrente junto à instituição financeira contratada pela PARANAPREVIDÊNCIA, conforme o disposto
no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.
15.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

15.4. O pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte
de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.
15.5. Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente
prestados.
15.6. Reserva-se à PARANAPREVIDÊNCIA o direito de descontar dos créditos da CONTRATADA os
valores correspondentes as multas que lhe tenham sido aplicadas por força de descumprimento
contratual.
16. DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA
16.1. A Contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização,
sem prejuízo das sanções cabíveis.
16.2. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta
da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de
recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas,
bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
16.3. A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário
e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas,
fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito vinculada
específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação.
16.4. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das provisões a
seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do
órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas
obrigações:
a) 13º (décimo terceiro) salário;
b) Férias e um terço constitucional de férias;
c) Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
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d) Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
16.5. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da contadepósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os
serviços.
16.6. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os
recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
16.7. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar
os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima
ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante
a vigência do contrato.
16.9. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a
confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a
movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição
Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios pela empresa.
16.9. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.
16.10. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação
das obrigações trabalhistas.
16.11. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva
titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado
17 CONTROLE DA EXECUÇÃO
17.1. Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, proposta ou
contrato, os serviços deverão ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do
Contrato, às custas da CONTRATADA e, no caso de não serem atendidas as determinações, serão
rejeitados.
17.2. Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções a que
se refere o item anterior.
17.3. Na fiscalização da execução do contrato, serão observados os seguintes aspectos:
17.3.1. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional
exigidas;
17.3.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
17.3.3. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
17.3.4. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
17.3.5. A satisfação do público usuário.
18 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
18.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666,
de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
18.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.
18.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).
18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

Assinado por: Vinicius Ferrarezi de Souza em 01/06/2020 14:30, Celso Gaffke em 01/06/2020 14:51. Inserido ao protocolo 16.345.653-2 por: Vinicius Ferrarezi de Souza
em: 01/06/2020 14:30. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 8b2691282503e1f3701a5a706a3da1a8.

ESTADO DO PARANÁ
PARANAPREVIDÊNCIA
COMISSÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Protocolo n° 16.345.653-2

Edital - Pregão Eletrônico Nº006/2020

196
24

(página 24 de 53)

18.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
18.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
18.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
18.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
18.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
18.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.
18.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
18.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
18.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
18.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data em que for notificada.
18.10. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
18.11. Será considerada extinta a garantia:
18.11.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
18.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado.
18.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
18.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referência.
18.14. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o
fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS,
observada a legislação que rege a matéria.
18.14.1. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho
18.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante
poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao
contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da
realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços
19. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Os requisitos de habilitação são aqueles previstos nos Documentos de Habilitação (Anexo neste Edital).
20. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
20.1. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação
da Contratada com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
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c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
20.2. A alteração subjetiva a que se refere o item 18.1 deverá ser formalizada por termo aditivo ao
contrato.
21. VISTORIA
21.1. Os licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior
à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto à PARANAPREVIDÊNCIA, pelos telefones
(41) 3304-3020 - Jefferson.
21.2. Os licitantes poderão apresentar Termo de Vistoria, declarando conhecimento a respeito das
condições existentes para execução dos serviços, conforme modelo constante nos Modelos de
Declaração (Anexo neste Edital). Caso os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar
Declaração de Conhecimento, conforme modelo constante dos Modelos de Declaração (Anexo neste
Edital).
21.3. Nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto.
22. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Os licitantes deverão demonstrar a qualificação técnica, apresentando na fase de habilitação técnica
ATESTADOS OU DECLARAÇÕES DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprovem a prestação de serviço compatível em características, quantidades,
valores e prazos com o objeto da presente licitação, conforme edital.
23. GRAU DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
23.1. Declaração do Licitante vencedor, por meio de seu representante legal, de que manterá
Representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos
qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados;
23.2. Declaração do Licitante, subscrita pelo representante legal da empresa, de que, sendo vencedora
da Licitação, se responsabilizará por quaisquer danos causados por seus empregados ao
CONTRATANTE e seus funcionários, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços,
bem como pelo desaparecimento de bens da PARANAPREVIDÊNCIA e de terceiros, seja por omissão
ou negligência de seus empregados;
24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1. A CONTRATADA sujeita-se às seguintes sanções administrativas:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não
superior a 5 (cinco) anos.
24.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente
com a multa.
24.3. A Advertência é a sanção aplicada por conduta que prejudique o andamento do Contrato, mas que
não acarretem prejuízos à CONTRATANTE.
24.4. A multa será aplicada a quem:
a) Não mantiver sua proposta;
b) Apresentar declaração falsa;
c) Descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do Contrato;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Comportar-se de modo inidôneo, nas situações previstas no parágrafo décimo.
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24.4.1. A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA
nas situações referidas nas alíneas “a”, “b” e “d” do item 24.4 acima.
24.4.2. Nas situações previstas na alínea “c” do item 24.4 poderão ser aplicadas as seguintes
multas:
a) A multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do Contrato será aplicada à
CONTRATADA por atraso injustificado na execução do Contrato, até o limite de 10 (dez)
dias.
b) A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA
por atraso injustificado na execução do Contrato, superior a 10 (dez) dias, e por
descumprimento de obrigação contratual.
24.4.3. A multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA
na situação referida na alínea “e” do item 24.4.
24.5. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos será aplicada à CONTRATADA que:
a) Não mantiver sua proposta;
b) Abandonar a execução do Contrato;
c) Incorrer em inexecução contratual.
24.6. A penalidade prevista no item 24.5. implica em impedimento da participação da sancionada em
procedimentos promovidos pela Entidade que a aplicou, sendo que seus efeitos estendem-se às pessoas
físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração
Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que
vierem a constituir ou de outra em que figurem como sócios; bem como às pessoas jurídicas que tenham
sócios comuns com as pessoas físicas referidas.
24.7. A declaração de inidoneidade será aplicada quando a Contratada:
a) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
b) Comportar-se de modo inidôneo;
c) Apresentar documento falso;
d) Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
e) Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
f) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados, em especial infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 8.158/91.
24.7.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos e
produzirá seus efeitos perante a Administração Pública Estadual.
24.8. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, em que se
assegure o contraditório e a ampla defesa, observadas as disposições constantes nos artigos 161 e 162,
da Lei Estadual nº 15.608/2007.
24.9. A Autoridade Competente, na aplicação das sanções, observará proporcionalidade entre a sanção,
a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; danos resultantes da infração; situação
econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu
patrimônio, no caso de aplicação de multa; reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual
natureza após aplicação da sanção anterior; e circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da
infração.
24.10. As penalidades deverão ser obrigatoriamente registradas no sistema GMS do portal
www.comprasparana.pr.gov.br e encaminhadas para o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS), conforme o caso, em atendimento aos art. 22 e 23, da Lei 12.846, de 1º de agosto de
2013.
25. DECRETO ESTADUAL N.º 4.993/2016
Os empregados que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram parcialmente a
regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual n.º 4.993/2016 e as orientações constantes da
Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná.
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Curitiba, 16 de março de 2020.

Celso Gaffke
Coordenadoria de Administração e Serviços
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ANEXO II
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que poderá ser feito
e emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br, e os documentos dos itens 1.3,
1.4, 1.5 e 1.6, abaixo descritos:
Os licitantes que não estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores do DEAM/SEAP,
deverão apresentar todos os documentos relacionados a seguir:
1.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício. Decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. Ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o
exigir. Procuração do representante do licitante, no pregão, se for o caso.
1.2 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL: Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; Certificado de regularidade do FGTS, emitido
pela Caixa Econômica Federal; Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições
Previdenciárias); Fazenda Estadual (tributos estaduais, inclusive do Estado do Paraná para licitantes
sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal (tributos municipais); e Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011.
1.3 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1.3.1 O fornecedor deverá encaminhar:
1.3.1.1 Cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
1.3.1.2 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica;
1.3.1.3 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
1.3.1.4 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC e Grau de endividamento (GE),
calculados mediante a utilização da fórmula abaixo: resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------;
Passivo Circulante

GE =

Passivo Circulante + ELP
-----------------------------Ativo Total
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CCL = Ativo Circulante – Passivo Circulante
1.3.1.5 As empresas, cadastradas ou não no Cadastro Unificado de Fornecedores do DEAM/SEAP,
deverão apresentar resultado em todos os índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um) e Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 0,50 (zero
vírgula cinquenta).
1.3.1.6 Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante –
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento)
do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social; CCL = Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante).
1.3.1.7 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por
meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação
da proposta.
1.3.1.8 Da comprovação do percentual estabelecido em 10% (dez por cento) do valor do patrimônio
líquido, será realizado o comprometimento do valor através da somatória dos valores arrematados para
cada pregão, contabilizados na sequência das aberturas das licitações. Assim, o licitante somente poderá
contratar até o limite possível de comprometimento da sua qualificação econômico-financeira e na estrita
ordem sequencial de abertura das licitações, sendo defeso ao licitante, escolher quais dos pregões
refutará por exorbitar do citado limite, na hipótese de o valor total de pregões arrematados suplantar o
limite econômico-financeiro fixado.
1.3.1.9 As empresas deverão apresentar os índices já calculados, com assinatura do contador e
representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço apresentado.
1.4. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL: 01 (um) ou mais atestados de
capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a
aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;
1.4.1 Os atestados deverão referir-se aos serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no Contrato Social vigente;
1.4.2 Os atestados devem conter: Prazo contratual, data de início e término dos serviços; Local onde
presta ou foi prestado o serviço, à época; Natureza da prestação dos serviços (continuado ou não);
Caracterização do bom desempenho do licitante; Outros dados característicos se houver; Identificação
da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário;
1.4.3 Caso já tenha prestado serviços de natureza continuada de limpeza e conservação ao Governo do
Estado do Paraná, objeto da presente licitação, o licitante poderá apresentar atestado e/ou declaração de
capacidade técnica do Órgão Contratante.
1.4.4 Na contratação de serviços continuados por postos, o licitante deverá comprovar que tenha
executado Contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a
serem contratados;
1.4.5 De acordo com o art. 30, inciso II, e § 1º, da Lei Federal º nº 8.666/93, consoante com o § 1º do
artigo 73, da Lei Estadual nº 15.608/07, a comprovação de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, deve ser
verificada por meio de atestados técnicos, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
1.4.6 Para a comprovação do número mínimo de postos de serviços exigidos, será aceito o somatório de
atestados referente a serviços prestados em período concomitante que comprovem que o licitante
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gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado;
1.5 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
DE MENORES, REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 26/2015 (anexo V).
1.6 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: Certidão Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaração escrita, sob as penas
da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art.
42 a art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercício –
DRE, a que se refere a Resolução nº 1.418/2012, de Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra
norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 2.474/2015).
1.6.1 De acordo com o art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
1.7 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 150, da Lei Estadual n°
15.608/2007 e do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado à Paranaprevidência convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
1.8 Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela
apresentação do respectivo documento atualizado.
2.0 Documento comprovando que a licitante está regular no Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS.
2.1 Documento comprovando que a licitante está com o cadastro regular no sistema de Gestão de
Materiais e Serviços – GMS do Estado do Paraná.
2.2 Certidão negativa do Cadastro Informativo Estadual – CADIN.
2.3 Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ ou em caso de certidão positiva, a
licitante deverá comprovar que não está impedida de contratar com a Administração Pública.
2.4 Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando a licitante for a matriz, ou da filial, quando a licitante for a filial
(salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da
proposta.
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ANEXO III
MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS
E DA PLANILHA INDIVIDUAL POR POSTO DE TRABALHO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome empresarial:
CNPJ/CPF :
Endereço :
Bairro:
CEP:
Telefone:
Banco:

Inscrição Estadual :
Cidade:

Estado:

Fax:
Agência:

e-mail:
Conta-corrente:

Constitui objeto desta licitação: Fornecimento de mão de Obra Terceirizada para os Serviços de Limpeza,
Conservação, Serviços Gerais, Copa, Jardineiro e Portaria do Centro Previdenciário de Curitiba (Prédio
sede da Paranaprevidência), Blocos A e B, do Edifício Presidente Caetano Munhoz da Rocha e do Prédio
do Servidor.
1. Especificações técnicas:
LOTE

NOME DO POSTO

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
MENSAL

VALOR
TOTAL 12
MESES

1

2. O valor total desta proposta é de R$ ….,... (…).
3. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.
4. Os preços cotados contemplam todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem a
prestação de serviços, tais como as despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no Contrato.
5. Exigências Técnicas conforme Anexo I do Edital.

Local e data

________________________________
Representante Legal
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MODELO DE PLANILHA INDIVIDUAL POR POSTO DE TRABALHO

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

CATEGORIA PROFISSIONAL
ORÇAMENTO BÁSICO – PLANILHA
MONTANTE "A" SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS
REMUNERAÇÃO/MÃO-DE-OBRA
Categoria profissional (nome de postos)
Adicional de insalubridade
Adicional de risco
Adicional noturno
Horas extras reduzidas noturno
Outros (especificar, se houver)

EM R$

TOTAL
2 ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL MONTANTE "A" (1+2)
MONTANTE "B" DEMAIS COMPONENTES
3 BENEFÍCIOS
3.1 Vale Transporte - CL 14ª CCT
3.2 Seguro de Vida - CL 16ª CCT
3.3 Assistência Médica - CL 15ª CCT
3.4 Vale Alimentação - CL 13ª CCT
3.5 Outros (especificar, se houver)
TOTAL
4 INSUMOS
4.1 Uniforme
4.2 EPI's
4.3 Equipamentos
4.4 Material de Limpeza/Material de Higiene
4.5 Outros (especificar, se houver)
TOTAL MONTANTE "B" (3+4)
SUBTOTAL (MONTANTE "A" + "B")
5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
6 LUCRO
SUBTOTAL (MONTANTE "A" + "B" + TX. ADM. + LUCRO)
7 IMPOSTOS
7.1 PIS
7.2 COFINS
7.3 ISS
TOTAL GERAL MENSAL
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MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL

CUSTOS DE MATERIAL
ORÇAMENTO BÁSICO – MATERIAL
DESCRIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

TIPO

Água sanitária
Álcool comum 92%
Balde 8 litros
Cera líquida incolor (ref. Bravo ou similar de 1ª linha)
Desinfetante floral
Espanador
Disco encerador verde 400 mm
Disco encerador vermelho 400 mm
Regador
Detergente desincrustante ácido-líquido 20 litros
Referência - Limpa pedras tulipa
Escova de mão
Esponja dupla face (ref. Scoth Brite ou similar 1ª linha)
Fibra limpa geral
Flanela 30x40 branca ou amarela
Lã de aço (ref. Bombril ou similar 1ª linha)
Limpa vidros
Limpador multiuso (ref. Veja ou similar 1ª linha)
Lustra móveis 200 Ml
Luva látex (média e grande)
Pá para lixo
Palha de aço
Pano de chão
Rodo de espuma
Rodo duplo
Removedor de cera
Sabão em barra
Sabão em pó (ref. Omo ou similar 1ª linha)
Saco de lixo 100 litros nº 12
Saco de lixo 60 litros nº 12
Saco de lixo 40 litros nº 12
Saco de aspirador de pó A-10

Unidade
Unidade
Unidade
Galão 5 Litros
Galão 5 Litros
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Galão 5 Litros
Galão 5 Litros
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Galão 5 Litros
Unidade
Pacote 5 kilos
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Valor
Unitário
(R$)
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Sapólio líquido
Unidade
Vassoura de nylon macia
Unidade
Vassoura sanitária
Unidade
Sapólio em pó
Unidade
Limpa pisos, azulejos e calçadas (ref. Super CleanGalão 5 Litros
L.Pes)
Ácido líquido
Unidade
Detergente de louça
Unidade
Óleo de peroba
Unidade
Pano de copa
Unidade
Pastilha sanitária
Unidade
Purificador de ar
Unidade
Esfregadeira de roupa
Unidade
Valor Total
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ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ............................................., pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado
por ............................................., portador da Carteira de Identidade nº................, CPF
nº ................................, residente e domiciliado na Rua ......................................................., nº ...........
Cidade ............................. Estado ................. CEP ............
OUTORGADO: ................................................ portador da Carteira de Identidade nº ................. e do CPF
nº.................................................

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais
poderes, para em seu nome representá-la no(a) IDENTIFICAR A LICITAÇÃO, podendo para tanto
protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de prestação de serviços,
interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal
cumprimento deste mandato.

Local e data

___________________________
OUTORGANTE
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ANEXO V
MODELO DECLARAÇÃO

(......timbre ou identificação do licitante......)
.................................................................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) ............................................................, portador(a) da Carteira de
Identidade nº .................................. e do CPF nº .................................., DECLARA, para os devidos fins,
sob as penas da Lei:
1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.
2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES
Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra
direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze
(14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei Federal nº 9.854/1999.
3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 26/2015
Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º
26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou
instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná.
Ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito
no art. 4º, inc. I e II, do referido Decreto.

Local e data

__________________________________
Nome e carimbo do representante legal
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a
empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº
______________ é microempresa ( ) ou empresa de pequeno porte ( ), nos termos do enquadramento
previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos no §§
4º e seguintes, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate
e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei Complementar,
no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº ____ / 20___, realizado pelo(a) XXXXX
(ÓRGÃO/ENTIDADE EXECUTOR DO PROCESSO LICITATÓRIO).

LOCAL E DATA

NOME
IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do proponente.
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ANEXO VII
LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Os locais de prestação de Serviços constam no Anexo I – Termo de Referência.
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO

Processo n°

16.345.653-2

Modalidade

Pregão Eletrônico nº 006/2020

Contratada:
Objeto:

Valor Mensal:

Fornecimento de mão de Obra Terceirizada para os Serviços de Limpeza,
Conservação, Serviços Gerais, Copa, Jardineiro e Portaria do Centro Previdenciário
da Paranaprevidência Bloco A e B, Edifício Presidente Caetano Munhoz da Rocha
e Prédio do Servidor, com fornecimento de materiais e equipamentos, conforme
composição constante no Termo de Referência.
R$

Vigência:

Início:

Término:

A PARANAPREVIDÊNCIA, pessoa jurídica de direito privado, com natureza de Serviço Social Autônomo,
inscrita no CNPJ sob nº 03.165.607/0002-10, com sede em Curitiba/PR, na rua Inácio Lustosa, nº 700,
neste
ato
representada
por
seu
Diretor-Presidente,
Sr.
......................................,
brasileiro, ...............,................................ portador do RG ........./PR e do CPF nº ..........., assistido por seu
Diretor de Administração, Sr. ........................................., brasileiro, ................,............................., portador
do RG nº.
e do CPF nº
, nomeado através do Decreto nº ......., de ........ de ............
de ..........., doravante denominada CONTRATANTE, e ......................................., pessoa jurídica de direito
privado, com sede em .........................................., na Rua .................................. nº ........,
bairro ................., inscrita no CNPJ/MF sob nº ..............................., neste ato representada
por ..............................................., doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e acordado,
o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO - O presente Contrato tem por objeto Fornecimento de mão de Obra
Terceirizada para os Serviços de Limpeza, Conservação, Serviços Gerais, Copa, Jardineiro e Portaria do
Centro Previdenciário da Paranaprevidência Bloco A e B, Edifício Presidente Caetano Munhoz da Rocha
e Prédio do Servidor, com fornecimento de materiais e equipamentos, conforme especificações contidas
no Edital e seus Anexos, na forma da proposta apresentada no procedimento licitatório, sob a modalidade
Pregão Eletrônico nº 006/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
Parágrafo Único - A prestação de serviço obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as
disposições constantes dos documentos adiante enumerados, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº
006/2020 e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste
Contrato:
A - Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2020, com todos os seus Anexos;
B - Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA;
C - Protocolo 16.345.653-2.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA ASSINATURA E INÍCIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
- O licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a
assinatura do Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
CONTRATANTE. A partir da assinatura deste Contrato a CONTRATADA executará o serviço no local
indicado pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - A vigência do Contrato será de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou
mais períodos de 12 (doze) meses, desde que satisfeitos os requisitos do Artigo 57, II, da Lei Federal nº
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8.666/1993, Art. 108, da Lei Estadual n° 15.608/2007 e o Art. 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DO GERENCIAMENTO - A CONTRATANTE
gerenciará o presente Contrato, observando absoluta e integralmente os seus termos.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO - O presente Contrato terá o valor total mensal de
R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento pela prestação dos serviços
será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente aos serviços efetivamente
prestados, após a apresentação da fatura mensal, devidamente atestada e aprovada pelo Fiscal do
Contrato, podendo ser deduzidas glosas ou notas de débitos.
Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviços prestados somente será efetuado após a comprovação
do pagamento dos correspondentes salários dos empregados da CONTRATADA, relativos ao mês
referenciado na nota fiscal/fatura. Quanto aos benefícios de vale-transporte e vale-alimentação, os
mesmos obedecerão o estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá apresentar, como condição imprescindível para o
recebimento de cada parcela contratual faturada, os documentos a seguir arrolados:
a) Lista, em papel timbrado da CONTRATADA, do pessoal que efetivamente presta serviços junto à
CONTRATANTE, por posto de trabalho;
b) Cópia da relação dos trabalhadores constantes no "Arquivo SEFIP" referente ao pessoal que
efetivamente presta serviços junto à CONTRATANTE;
c) Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; Certidões de regularidade
com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual (tributos estaduais, inclusive
do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal
(tributos municipais); e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º
12.440/2011;
d) Guias de recolhimento e informações à Previdência Social “GFIP”;
e) Guias de Recolhimento do GPS (INSS) e FGTS do mês anterior, referente ao pessoal que efetivamente
presta serviços junto à CONTRATANTE, todas devidamente quitadas pelo banco recebedor;
f) Folha de pagamentos, em papel, devidamente assinada e responsabilizada;
g) Cartões-ponto de frequência para confrontação com a folha de pagamento;
h) Comprovantes de quitação de pagamentos efetuados ao pessoal que efetivamente presta serviços
junto à CONTRATANTE, a qual se dará através da prova de depósito em conta bancária dos respectivos
trabalhadores, e nos casos em que o funcionário não possua conta, através da assinatura no holerite;
i) Comprovantes de pagamento de "vale-transporte" e "vale-refeição" efetuados ao pessoal que
efetivamente presta serviços junto à CONTRATANTE. Observar que em alguns holerites constam a
comprovação do benefício em campo específico, restando apenas a conferência.
Parágrafo Terceiro - Constatando-se irregularidades na documentação
CONTRATADA, a CONTRATANTE devolverá a fatura para as devidas correções.

apresentada

pela

Parágrafo Quarto - O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante do Contrato, sob
pena de não ser efetuado o pagamento, bem como todos os campos preenchidos corretamente e sem
rasuras.
Parágrafo Quinto - A nota fiscal/fatura deverá obrigatoriamente apresentar o mês da prestação de
serviços, valor unitário e o valor total do pagamento pretendido, e declarar a integralidade dos serviços
prestados, e em situações de faturamento proporcional (pró-rata), o mesmo deverá ser destacado.
Parágrafo Sexto - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe tenha sido imposta pelo órgão contratante, em decorrência de penalidade ou
inadimplência, nos termos da legislação vigente e dos termos deste Edital.
Parágrafo Sétimo - No caso de serem constatadas irregularidades nas Notas Fiscais ou na
documentação apresentada, a CONTRATANTE deverá formalizar expediente com os fundamentos da
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devolução dos documentos eivados de erro à CONTRATADA, para as devidas correções.
Parágrafo Oitavo - Ocorrendo esta hipótese, o prazo de pagamento será automaticamente postergado,
considerando-se novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a solução das respectivas pendências.
Parágrafo Nono - Os pagamentos dos salários mensais e de outras verbas remuneratórias deverão ser
efetuados pela CONTRATADA, impreterivelmente na data limite estabelecida em Lei, sob pena de multa.
Se persistido o atraso a Administração poderá, se achar conveniente, efetuar o pagamento diretamente
aos funcionários da CONTRATADA e formalizará a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções
legais, nos termos estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.
Parágrafo Décimo - A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE eventuais reduções de preços
decorrentes de mudança de alíquotas de impostos ou contribuições, em função de alterações na
legislação durante a vigência deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA - A Contratada deve autorizar a
Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e
realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem
como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo
e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
Parágrafo Primeiro - Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria
Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos
contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das
férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões
trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito
vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação.
Parágrafo Terceiro - O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores
das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de
autorização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento
das respectivas obrigações:
a) 13º (décimo terceiro) salário;
b) Férias e um terço constitucional de férias;
c) Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
d) Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
Parágrafo Quarto - Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por
meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier
a prestar os serviços.
Parágrafo Quinto - Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da
conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
Parágrafo Sexto - A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante
para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos
subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações
ocorridas durante a vigência do contrato.
Parágrafo Sétimo - Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos
comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.
Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização
para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à
Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos
documentos comprobatórios pela empresa.
Parágrafo Oitavo - A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente
para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.
Parágrafo Nono - A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de
3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas
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para a quitação das obrigações trabalhistas.
Parágrafo Décimo - O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à
respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria
correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos
os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - Os recursos para execução do objeto da
presente Concorrência serão provenientes de Dotações Próprias, Despesa: 339039.0.1.000.13.78, no
Item Orçamentário: 13 - Serviços de Terceiros, no Subitem orçamentário: 78 – Serviços de Limpeza e
Conservação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO
Parágrafo Primeiro - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65, da Lei
Federal nº 8.666/93 e art. 112, da Lei Estadual n° 15.608/07.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato.
Parágrafo Terceiro - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO
(REPACTUAÇÃO)
Parágrafo Primeiro - Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma
apresentada no parágrafo quarto que se seguirá, o valor consignado no presente Termo de Contrato será
repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando
memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na
forma estatuída no Decreto Estadual n° 4.993, de 2016.
Parágrafo Segundo - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias,
em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante
em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessários à execução do serviço.
Parágrafo Terceiro – Para fins de reajustamento contratual, consideram-se insumos os itens relativos a
uniformes, materiais, utensílios, suprimentos, máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados
diretamente na execução dos serviços.
Parágrafo Quarto – O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
a) para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos
efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo Contrato;
b) para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão
de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.
Parágrafo Quinto – Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado
da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como
última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em
que celebrada ou apostilada.
Parágrafo Sexto – O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da
prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos
custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo Contrato, ou na data do encerramento da
vigência do Contrato, caso não haja prorrogação.
Parágrafo Sétimo – Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
Parágrafo Oitavo – Nessas condições, se a vigência do Contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação
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só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
a) da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de
mão de obra;
b) do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos
sujeitos à variação de preços do mercado.
Parágrafo Nono - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE
ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão.
Parágrafo Décimo - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios
ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
Parágrafo Décimo Primeiro – É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
Parágrafo Décimo Segundo – A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos,
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem
como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
Parágrafo Décimo Terceiro - Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a
CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de
Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva da categoria profissional abrangida pelo Contrato.
Parágrafo Décimo Quarto - Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos
sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo
aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento IPCA.
Parágrafo Décimo Quinto - Na ausência do índice previsto no parágrafo anterior, adotar-se-á o índice
geral de preços mais vantajoso para a CONTRATANTE, calculado por instituição oficial que retrate a
variação do poder aquisitivo da moeda.
Parágrafo Décimo Sexto - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte:
a) a partir da assinatura da apostila;
b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) em data anterior à repactuação do Contrato, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão
do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença
normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações
futuras.
Parágrafo Décimo Sétimo - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
Parágrafo Décimo Oitavo - As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto
quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento
ao Contrato.
Parágrafo Décimo Nono - O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente
prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado,
como condição para a repactuação.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA - A Contratada prestará garantia
de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a
execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
Parágrafo Primeiro - No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancária.
a) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de
2% (dois por cento).
b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
Parágrafo Segundo - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
Parágrafo Terceiro - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
Parágrafo Quarto - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
Parágrafo Quinto - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
Parágrafo Sexto - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
Parágrafo Sétimo - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
Parágrafo Oitavo - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que for notificada.
Parágrafo Nono - A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
Parágrafo Décimo - Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado.
Parágrafo Décimo Primeiro - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
Parágrafo Décimo Segundo - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Termo de Referência.
Parágrafo Décimo Terceiro - A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de
que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia
será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias
e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria.
a) Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato
de trabalho
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Parágrafo Décimo Quarto - Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a
Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos
trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas
verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA obrigase a:
Parágrafo Primeiro - Efetuar os serviços de Limpeza, Conservação, Serviços Gerais, Copa, Jardinagem
e Portaria, através de profissionais devidamente capacitados, identificados e uniformizados, nas
dependências da PARANÁPREVIDÊNCIA, situada na Rua Inácio Lustosa, n° 700, Bairro Alto São
Francisco, CEP 80510-000, no Edifício Caetano Munhoz da Rocha, situado na Rua Cruz Machado, nº.
59, Bairro Centro, CEP 80.410-170 e no Prédio do Servidor, situado na Rua Marechal Deodoro, nº. 806,
Bairro Centro, CEP 80.011-970, ambos na cidade de Curitiba – Paraná.
Parágrafo Segundo - Alocar mão-de-obra capacitada para a execução dos serviços nas dependências
da PARANAPREVIDENCIA, informando, na data de início da vigência contratual o preposto que se
responsabilizará pela completa execução dos serviços nos termos do Parágrafo Quarto da presente
Cláusula.
Parágrafo Terceiro – Fornecer o endereço das suas instalações em Curitiba ou Região Metropolitana,
em que será sede administrativa da CONTRATADA para execução dos serviços e troca de
correspondência.
Parágrafo Quarto - Fornecer a seus empregados, uniformes e seus complementos padronizados e
adequados ao tipo de serviço, em quantidade suficiente, de modo que os mesmos se apresentem no
melhor aspecto de higiene e limpeza. Estes uniformes deverão ter a identificação da CONTRATADA e,
em hipótese alguma os seus custos poderão ser repassados a seus empregados.
Parágrafo Quinto – Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e pela mão-de-obra
necessária à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva responsável.
Parágrafo Sexto – A CONTRATADA utilizar-se-á, exclusivamente, de seus empregados.
Parágrafo Sétimo – A CONTRATADA se compromete a não utilizar mão-de-obra em condições de
trabalho degradante, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, sob pena
de suspensão contratual e aplicação de penalidade moratória e rescisória.
Parágrafo Oitavo – Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste
instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição da República,
bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus
insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão deste Contrato.
Parágrafo Nono – As partes declaram, para fins de atendimento da legislação previdenciária, não existir,
no âmbito deste Contrato, nenhum empregado sujeito a atividades em condições especiais prejudiciais à
saúde ou à integridade física.
Parágrafo Décimo - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de admissibilidade exigidas na Licitação.
Parágrafo Décimo Primeiro - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE.
Parágrafo Décimo Segundo - Cumprir horários e periodicidade para a execução dos serviços, segundo
o estipulado nas especificações e em consonância com a fiscalização do Contrato.
Parágrafo Décimo Terceiro - Proceder ao atendimento extraordinário, em caso de necessidade e
emergências, respeitada a legislação trabalhista.
Parágrafo Décimo Quarto - Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,
responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
resultantes da execução do Contrato, conforme exigência legal, ou de Acordo Coletivo e Convenção
Coletiva de Trabalho da Categoria.
Parágrafo Décimo Quinto - Impedir que o empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de
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natureza grave, seja mantido ou retorne à atividade nas dependências da CONTRATANTE.
Parágrafo Décimo Sexto - Comunicar a PARANAPREVIDÊNCIA e ao fiscal do posto de serviço,
qualquer anormalidade, inclusive de ordem funcional.
Parágrafo Décimo Sétimo - Orientar os seus empregados para que mantenham nos postos de serviços
e em local visível, relação dos telefones úteis e de empregados, fornecida pela CONTRATANTE.
Parágrafo Décimo Oitavo - Comunicar ao responsável pelo Contrato da PARANAPREVIDÊNCIA
qualquer acontecimento entendido como irregular que possa representar risco ao patrimônio da
PARANAPREVIDÊNCIA.
Parágrafo Décimo Nono - Cumprir rigorosamente a programação periódica feita pela
PARANAPREVIDÊNCIA, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de
segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em geral.
Parágrafo Vigésimo - Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos
serviços, a mão-de-obra nos respectivos postos dos horários fixados na escala de serviços elaborada
pela PARANAPREVIDÊNCIA, informando, em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que a
impossibilite de assumir o posto conforme o estabelecido.
Parágrafo Vigésimo Primeiro - Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos
postos nos regimes contratados, obedecidas às disposições de legislação trabalhista vigente.
Parágrafo Vigésimo Segundo - Efetuar a reposição da mão-de-obra nos postos em caráter imediato,
em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra).
Parágrafo Vigésimo Terceiro - Manter à frente dos serviços um Supervisor/Encarregado para este
Contrato, credenciado por escrito, capaz de responsabilizar-se pela direção dos serviços contratados e
de representá-lo perante a PARANAPREVIDÊNCIA.
Parágrafo Vigésimo Quarto - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para
atender eventuais acréscimos solicitados pela PARANAPREVIDÊNCIA.
Parágrafo Vigésimo Quinto - Instruir ao seu preposto quando a necessidade de acatar as orientações
da PARANAPREVIDÊNCIA, inclusive quando ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e
Medicina de Trabalho.
Parágrafo Vigésimo Sexto - Responder civil e penalmente por quaisquer danos ocasionados à
PARANAPREVIDÊNCIA e seu patrimônio e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, nos locais de
trabalho, em razão de ação ou de omissão da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.
Parágrafo Vigésimo Sétimo - Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços.
Parágrafo Vigésimo Oitavo – Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja
permanência no local dos serviços seja considerada inaceitável pela Fiscalização, sem ônus para a
PARANAPREVIDÊNCIA.
Parágrafo Vigésimo Nono - Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável
pelos pagamentos de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais
e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, bem como por quaisquer
acidentes e mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é
considerada nos Arts 3º e 6º do Regulamento do Seguro de Acidentes de Trabalho, aprovado pelo
Decreto nº 61.784, de 28/11/1967. A inadimplência da Contratada para com estes encargos, não transfere
à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.
Parágrafo Trigésimo – Preservar e manter a PARANAPREVIDÊNCIA a salvo de quaisquer
reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, em qualquer Repartição ou
Órgão Público, Câmaras e Comissões de Conciliação e Arbitragem, Sindicatos, Juízo, Instâncias ou
Tribunal, decorrentes de sua ação ou omissão. Caso seja a PARANAPREVIDÊNCIA inserida no pólo
passivo de demandas de natureza trabalhista e/ou previdenciária, em decorrência de serviços prestados
em suas dependências por força deste Contrato, incumbe à CONTRATADA apresentar defesa,
envidando todos os seus esforços, a fim de isentá-la de qualquer responsabilidade.
Parágrafo Trigésimo Primeiro – Pagar à PARANAPREVIDÊNCIA o valor que a esta for imposto por
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força de eventual condenação subsidiária ou solidária, proferida pelo Poder Judiciário, por juízo arbitral
ou pelas Instâncias competentes, no que se refere ao inadimplemento de obrigações trabalhistas,
previdenciárias, tributárias e fundiárias (FGTS) para os empregados da CONTRATADA.
Parágrafo Trigésimo Segundo – O referido valor será acrescido de todos os dispêndios envolvidos, tais
como, custas judiciais, honorários advocatícios, custos extrajudiciais, juros, entre outros.
Parágrafo Trigésimo Terceiro - Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto
da Administração e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado pelos empregados da
CONTRATADA.
Parágrafo Trigésimo Quarto - Fornecer, mensalmente, juntamente com as Notas Fiscais, a folha de
pagamento dos empregados alocados para prestação de serviços neste Contrato e cópias autenticadas
da respectiva GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social, completa e quitada, e seu respectivo comprovante de entrega, assim como da GPS
– Guia da Previdência Social, devidamente quitada, do mês de competência dos serviços, nos termos da
legislação vigente.
Parágrafo Trigésimo Quinto - Apresentar mensalmente à Coordenadoria de Administração e Serviços,
acompanhando as Notas Fiscais ou os Documentos de Cobrança, relatório que ateste a quantidade dos
serviços, sob pena de suspensão do pagamento até o cumprimento desta exigência.
Parágrafo Trigésimo Sexto - Instruir a mão-de-obra quanto às necessidades de acatar as orientações
do encarregado da CONTRATADA, inclusive quanto ao cumprimento de orientações recebidas quanto
às Normas de Segurança e Medicina do Trabalho;
Parágrafo Trigésimo Sétimo - Assumir todas as responsabilidades e tomar medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu encarregado.
Parágrafo Trigésimo Oitavo – Garantir que nenhum empregado de seu quadro, por ação ou omissão,
oculte, participe da ocultação ou tolere que seja ocultado acidente de trabalho ocorrido em decorrência
da execução deste Contrato.
Parágrafo Trigésimo Nono – Emitir Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e
prazos legais, em casos de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados que laborem nas
instalações da PARANAPREVIDÊNCIA.
Parágrafo Quadragésimo - A PARANAPREVIDÊNCIA se reserva no direito de fiscalizar o cumprimento
da obrigação prevista no parágrafo acima, podendo exigir da CONTRATADA a comprovação de que
emitiu a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, nas condições e nos prazos legais.
Parágrafo Quadragésimo Primeiro - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal, as orientações de segurança da CONTRATANTE.
Parágrafo Quadragésimo Segundo - Observar que seus empregados cumpram a jornada de trabalho
(carga horária) estipulada no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria Profissional.
Parágrafo Quadragésimo Terceiro - Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade
de seus empregados, bem como as ocorrências do posto em que estiverem prestando seus serviços.
Parágrafo Quadragésimo Quarto - Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a Certidão
Negativa de Débitos Salariais emitido pelo Ministério do Trabalho, com validade de 90 (noventa) dias, no
Estado do Paraná e no Estado onde se encontra a sede da empresa.
Parágrafo Quadragésimo Quinto - Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE a Certidão
Negativa de Multas Trabalhistas do Ministério do Trabalho, referente aos empregados, dos últimos 90
(noventa) dias, no Estado do Paraná e no Estado onde se encontra a sede da empresa;
Parágrafo Quadragésimo Sexto - Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, as Certidões de
Regularidade Sindical Laboral (dos empregados) e Patronal (Contribuição Sindical) da Categoria
Profissional de Vigilância do Estado do Paraná.
Parágrafo Quadragésimo Sétimo - A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a
contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos
empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.
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Parágrafo Quadragésimo Oitavo - O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao
respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.
Parágrafo Quadragésimo Nono - Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere
o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de
negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.
Parágrafo Quinquagésimo - Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão
do cumprimento das obrigações previstas neste item.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PELOS EMPREGADOS DA CONTRATADA – Os empregados da
CONTRATADA serão instruídos quanto aos seguintes aspectos:
Parágrafo Primeiro - Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações que
possa atrapalhar o bom andamento dos serviços.
Parágrafo Segundo - Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao fiscal da
PARANAPREVIDÊNCIA, no caso de desobediência.
Parágrafo Terceiro - Proibir a utilização do posto para guarda de objetos, que não pertençam ao local,
de bens de serviços, de empregados ou de terceiros.
Parágrafo Quarto - Assumir diariamente o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos
aparados e com aparência pessoal adequada.
Parágrafo Quinto - Não deve se afastar de seus afazeres, principalmente para atender chamados ou
cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – a CONTRATANTE obrigase a:
Parágrafo Primeiro - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidos no Edital e na proposta de preços da CONTRATADA, os quais são parte integrante
deste Contrato.
Parágrafo Segundo - Fazer executar fielmente o Contrato pelas partes, de acordo com as cláusulas
elencadas e as normas da Lei Estadual n° 15.608/2007.
Parágrafo Terceiro - Fazer acompanhar o Contrato por um Fiscal de Contrato, representante da
Administração Pública, de acordo com o Art. 118, da Lei Estadual n° 15.608/2007.
Parágrafo Quarto - Promover, por intermédio de servidor designado na forma do Art. 118, da Lei Estadual
n° 15.608/2007, o acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, sob todos os seus aspectos,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que,
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.
Parágrafo Quinto - Comunicar à CONTRATADA sempre que houver necessidade de substituição do
funcionário.
Parágrafo Sexto - Notificar quando houver falta do funcionário.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA sujeita-se às seguintes sanções administrativas:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior
a 5 (cinco) anos.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas nas letras “a”, “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas
cumulativamente com a multa.
Parágrafo Terceiro - A Advertência é a sanção aplicada por conduta que prejudique o andamento do
Contrato, mas que não acarretem prejuízos à CONTRATANTE.
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Parágrafo Quarto - A multa será aplicada a quem:
a) Não mantiver sua proposta;
b) Apresentar declaração falsa;
c) Descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do Contrato;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Comportar-se de modo inidôneo, nas situações previstas no Parágrafo Décimo.
Parágrafo Quinto - A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA
nas situações referidas nas alíneas “a”, “b” e “d” do Parágrafo Quarto acima.
Parágrafo Sexto - Na situação prevista na alínea “c” do Parágrafo Quarto poderão ser aplicadas as seguintes
multas:
a) A multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA por atraso
injustificado na execução do Contrato, até o limite de 10 (dez) dias.
b) A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato será aplicada à CONTRATADA por atraso
injustificado na execução do Contrato, superior a 10 (dez) dias, e por descumprimento de obrigação
contratual.
Parágrafo Sétimo - A multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato será aplicada à
CONTRATADA na situação referida na alínea “e” do Parágrafo Quarto.
Parágrafo Oitavo - A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos será aplicada à CONTRATADA que:
a) Não mantiver sua proposta;
b) Abandonar a execução do Contrato;
c) Incorrer em inexecução contratual.
Parágrafo Nono - A penalidade prevista no Parágrafo Oitavo implica em impedimento da participação da
sancionada em procedimentos promovidos pela Entidade que a aplicou, sendo que seus efeitos estendemse às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a
Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa
jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurem como sócios; bem como às pessoas jurídicas que
tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas.
Parágrafo Décimo - A declaração de inidoneidade será aplicada quando a Contratada:
a) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
b) Comportar-se de modo inidôneo;
c) Apresentar documento falso;
d) Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
e) Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
f) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
praticados, em especial infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 8.158/91.
Parágrafo Décimo Primeiro - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo prazo máximo de 5 (cinco)
anos e produzirá seus efeitos perante a Administração Pública Estadual.
Parágrafo Décimo Segundo - As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo
autônomo, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, observadas as disposições constantes nos
artigos 161 e 162, da Lei Estadual nº 15.608/2007.
Parágrafo Décimo Terceiro - A Autoridade Competente, na aplicação das sanções, observará
proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; danos
resultantes da infração; situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de
geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; reincidência, assim entendida a
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repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior; e circunstâncias gerais agravantes
ou atenuantes da infração.
Parágrafo Décimo Quarto - As penalidades deverão ser obrigatoriamente registradas no sistema GMS do
portal www.comprasparana.pr.gov.br e encaminhadas para o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS), conforme o caso, em atendimento aos art. 22 e 23 da Lei 12.846, de 1º de agosto de
2013.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO - O inadimplemento das condições
estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o
direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com
prova de recebimento, ficando a critério do Conselho Diretor da PARANAPREVIDÊNCIA declarar rescindido
este ajuste, nos termos deste item, ou aplicar à CONTRATADA as penalidades prescritas no Capítulo V, da
Lei Estadual nº 15.608/2007 e Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da cobrança de
eventuais indenizações por perdas e danos, independentemente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial.
Parágrafo Primeiro - No interesse de seus serviços, a CONTRATANTE poderá, sem ônus, rescindir o
presente Contrato, a qualquer tempo, mediante simples notificação prévia de no mínimo 30 (trinta) dias,
entregue contra recibo.
Parágrafo Segundo - Fica este Contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de
inadimplemento por parte da CONTRATADA:
I - Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos ou outra grave
irregularidade que prejudique o cumprimento deste Contrato;
III - Atraso injustificado no início do serviço ou a lentidão no seu cumprimento;
IV - Paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação à
CONTRATANTE;
V - Subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato;
VI - Associação do contratado com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, que afetem a normal execução do Contrato;
VII - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como de seus superiores;
VIII - Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto ora contratado, anotadas na forma do § 2°,
do Art. 118, da Lei Estadual n° 15.608/2007;
IX - Decretação de falência, instauração de insolvência civil ou dissolução da CONTRATADA;
X - Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução
deste Contrato;
XI – Atraso, pela CONTRATADA, no pagamento de salários ou outras verbas remuneratórias a seus
trabalhadores;
XII – Sonegação pela CONTRATADA no pagamento dos encargos legais, sociais e tributários devidos;
XIII - O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;
XIV - A falta de integralização da garantia nos prazos estipulados;
XV – A superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração.
Parágrafo Terceiro - A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos:
I - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE,
devidamente deduzidas em processo administrativo regularmente instaurado;
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II - Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
Contrato;
III - Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dos serviços, acarretando
modificação do valor inicial do Contrato, além do limite permitido no §1°, incisos II e III, do Art. 112, da Lei
Estadual nº 15.608/2007 e no §1º, Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993;
IV - Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
V - Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de
serviços prestados, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
VI - A não liberação pela CONTRATANTE de área ou local para a execução dos serviços, nos prazos
contratuais.
Parágrafo Quarto - A rescisão deste Contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII a XX, do Art. 129, da Lei Estadual n° 15.680/2007;
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
III - Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão contratual.
Parágrafo Quinto - Nos casos de rescisão administrativa ou consensual será precedida de autorização
escrita e fundamentada da CONTRATANTE.
Parágrafo Sexto - No caso de rescisão do Contrato com fundamento em razões descritas no Parágrafo
Terceiro, e desde que não haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcido dos prejuízos que
comprovadamente houver sofrido, tendo ainda o direito a:
I – Devolução da garantia;
II – Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
III – Pagamento do custo da desmobilização.
Parágrafo Sétimo - A rescisão administrativa de que trata o inciso I, Art. 130, da Lei Estadual nº
15.608/2007, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das demais sanções legais:
I - Assunção imediata da prestação dos serviços objeto do Contrato, por ato próprio da CONTRATANTE;
II – Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V, Art. 97, da Lei Estadual n°
15.608/2007;
III - Execução da garantia contratual para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos;
IV – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE.
Parágrafo Oitavo - A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II, Art. 131, da Lei Estadual nº
15.608/2007, fica a critério do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução
direta ou indireta.
Parágrafo Nono - Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado à CONTRATADA o contraditório e o direito de ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - O presente Contrato é regido pela Lei
Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2001, Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Estadual
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nº 15.608/2007, pelos Decretos Estaduais citados no preâmbulo do Edital da Licitação referente ao objeto
deste Contrato, bem como pelo Edital e seus Anexos e demais normas e leis aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação
do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos no "Diário Oficial" do Estado, até o 5º dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a
legislação geral e especifica, aplicável ao objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO - Fica eleito o foro da comarca de Curitiba, capital do
Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questões relativas a este Contrato, com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes, firmam
o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Curitiba, XX de XXXXXXX de 2019.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1ª __________________________
Nome:
CPF:
RG:

2ª __________________________
Nome:
CPF:
RG:
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ANEXO IX
MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA / VISITA TÉCNICA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ

Declaro que realizei as visitas / vistorias nos locais....................................... no dia.../.../....
___________________________________
Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente (apontado no
Contrato Social ou procuração com poderes específicos).

Atestamos que a Empresa em questão, tomou ciência das peculiaridades das dependências
físicas e dos bens móveis de todos os locais onde serão prestados os serviços previstos no edital.

_________________________________
Nome/Assinatura da Chefia e/ou Responsável.
Carimbo

ATENÇÃO:
1. O atestado de vistoria / visita deverá ser emitido em papel timbrado da Licitante, com visita previamente
agendada nos locais e telefones, conforme anexo I do edital.
2. O atestado não terá validade se não estiver devidamente identificado (nome legível) e assinado pelo
responsável da Paranaprevidência.
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