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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 
  

Processo Administrativo nº. 600.2017 
 

Senhor Licitante, 
 
 Solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital abaixo, remetendo-o a esta Câmara 
Municipal, por meio do e-mail everaldo.souza@cmsjp.pr.gov.br 
 
 A não remessa de recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 

São José dos Pinhais - PR, 04 de dezembro de 2017. 
 
 

      Everaldo Ferreira de Souza 
        Pregoeiro 

 

 
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL  

 
Razão Social: ________________________________________________________________ 
 
CNPJ: _______________________________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________  Estado: _______  Telefone: ____________  Fax: ______________ 
 
Pessoa para contato: _________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________   
 
Recebemos cópias do Edital acima descrito referente à licitação do Pregão nº. 10/2017. 
 
            Local: _______________________________ , _____ de _______________ de 2017. 
 
 
                                                                           ________________________ 
                                                                                   Assinatura / carimbo 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 

Processo Administrativo nº. 600.2017 
 

 
Í N D I C E 

ITEM ASSUNTO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
                                                                                
1. DO OBJETO 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (ME e EPP) 
4. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE PORTE 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A”  
8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14. DO CONTRATO 
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
16. DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19. DA FISCALIZAÇÃO 
20. DA RESCISÃO 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
Integram o presente edital os seguintes anexos:  
 
ANEXO I - Termo de Referência/Planilha de Formação de Custos; 
ANEXO II - Modelo de Termo de Credenciamento;  
ANEXO III - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;  
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Porte de Sociedade Empresária;  
ANEXO V - Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação e do trabalho do 
menor;  
ANEXO VI - Minuta do Contrato;   
ANEXO VII - Modelo de Proposta;  
ANEXO VIII – Modelo de declaração de Vistoria Técnica. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 
Processo Administrativo nº. 600.2017 

 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global, por lote 
DATA:   18 DE DEZEMBRO DE 2017. 
HORÁRIO: 09h00min (nove horas).  
LOCAL:  No Edifício sede da Câmara Municipal, na sala do Plenário Vereador 

Domingos B. Moletta (Plenarinho), localizado na Rua Veríssimo Marques, nº. 
699, Centro, São José dos Pinhais/PR.  

 
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, torna público para 

conhecimento dos interessados que, na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço global por lote, para a contratação do 
objeto indicado no item I, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  

 
O certame será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar 

nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (LC 123/2006); Decreto Municipal nº. 1.379, de 1º de fevereiro 
de 2006, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
demais normas que regem a matéria e pelas condições e exigências constantes do presente Edital e 
seus Anexos.  

 
Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 

pela Portaria nº. 430/2017, de 29/11/2017, publicada no jornal Correio Paranaense, edição nº 4.100, 
de 01/12/2017. 

 
Não havendo expediente na data marcada, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil 

subseqüente, mantidos o horário e o local, salvo disposição em contrário. 
 
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos no site da Câmara Municipal, 

www.cmsjp.pr.gov.br no link AVISO DE LICITAÇÃO, ou solicitados através do e-mail: 
everaldo.souza@cmsjp.pr.gov.br 

 
1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços continuados de limpeza, conservação, recepção  e copeiragem, com fornecimento de 
mão de obra, na sede da Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, e serviços de limpeza de 
áreas envidraçadas, conforme segue: 

 

LOTE 1 

Item Descrição Jornada de Trabalho 
Turnos de 
trabalho 

Quantidade  
de Postos 

01 Servente de limpeza 
08 (oito) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 40 
(quarenta) horas semanais. 

6h às 11h 
12h às 13h 

 
05 

http://www.cmsjp.pr.gov.br/
mailto:everaldo.souza@cmsjp.pr.gov.br
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02 Servente de limpeza 
06 (seis) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 30 (trinta) 
horas semanais. 

16h a 22h 03 

03 
Servente de limpeza 

c/ cumulação de 
função - copeira 

08 (oito) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 40 
(quarenta) horas semanais. 

8h às 12h 
13h às 17h 

01 

04 
Auxiliar de serviços 

gerais 

08 (oito) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 40 
(quarenta) horas semanais. 

7h às 11h 
12h às 16h 

01 

05 
Recepcionista  

 

06 (seis) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 30 (trinta) 
horas semanais. 

08h às 11h 
12h às 15h 

01 

06 
Recepcionista 

 

04 (quatro) horas diárias de segunda 
a sexta-feira, totalizando 20 (vinte) 
horas semanais. 

13h às 17h 01 

  

Lote 02 

Item Descrição 
Unid. 

Medida 
Quantidade  

Freqüência anual 

01 

Lavagem e limpeza geral das áreas 
envidraçadas, interna e externamente, 
incluídas as esquadrias de alumínio, com o 
fornecimento de material, mão-de-obra, 
produtos de limpeza e equipamentos, numa 
área total aproximada de 2.595,02m², com 
freqüência trimestral.  

M² 2.595,02 
4  

(1 vez por 
trimestre) 

 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1.  Poderão participar desta licitação todos os interessados que desempenhem atividade 

pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que atendam a todas as exigências e 
especificações contidas neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação 
requerida.  

 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
a) Concordatárias, em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, 
em dissolução ou em liquidação; 
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que 
por esta tenham sido declaradas inidôneas;  
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, 
ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 
d) Estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no País. 
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e) Que figure entre seus diretores, sócios ou responsáveis técnicos, servidor ou dirigente do órgão 
promotor da licitação;  
f) Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 

 
2.3. A observância das vedações descritas no item anterior é de inteira responsabilidade da 

licitante que, pelo descumprimento, estará sujeita às penalidades cabíveis.  
 

3. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(ME e EPP) 

 
3.1. Às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, doravante denominadas ME ou EPP, será 

concedido o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123, de 
14 de dezembro de 2006, principalmente no Capítulo V, Do Acesso aos Mercados, artigos 42 
a 49.  

 
3.2. A definição de microempresa e empresa de pequeno porte e vedações encontra-se no 

Capítulo II do mesmo corpo normativo, artigos 3º e seguintes.  
 
 

4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE PORTE (LC 123/2006) E DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
DO LOCAL. 

 
4.1. As licitantes interessadas em participar do certame deverão apresentar: 
 
A) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo III. 

I. A falta da apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
implicará o não recebimento, pelo Pregoeiro, dos envelopes contendo a 
documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da 
licitante no certame licitatório.  

 
B) Para as licitantes enquadradas na condição de ME ou EPP, se for o caso, Declaração de Porte 

da Sociedade Empresária, sendo esta para fins de tratamento diferenciado previsto na LC 
123/2006, conforme modelo do Anexo IV.  

I. A falta da apresentação da Declaração de Porte da Sociedade Empresária será 
interpretada como o não enquadramento da licitante como ME ou EPP e as 
implicações da Lei complementar nº. 123/2006, ou a opção pela não utilização do 
direito de tratamento diferenciado. 

 
C) Declaração de Vistoria Técnica dos locais e postos da Câmara, de que tomou ciência 

condições físicas, técnicas e estruturais do local, e do grau de dificuldade existente, não 

cabendo qualquer alegação de falta de conhecimento ou ausência das informações 

necessárias para a formulação da proposta de preços, conforme modelo do Anexo VIII. 

I. A apresentação da Declaração de Visita Técnica não é obrigatória e será facultativa 

aos licitantes interessados. Todavia, tendo em vista a faculdade da realização da 
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vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de 

dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas 

ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da 

execução do objeto do contrato. 

II. Os licitantes interessados poderão efetuar a Vistoria Prévia do local de execução do 

objeto, até o último dia anterior a data limite para apresentação das propostas, em 

horário previamente marcado pelo telefone (41) 3299-6518 (Departamento de 

Administração) ou (41) 3299-6527 (Divisão de Compras e Materiais), das 8h30min às 

12h e das 13 às 17h, de 2ª a 6ª feira, em dia útil, na rua Veríssimo Marques, nº 699, 

Centro, São José dos Pinhais, Paraná. 

 

4.2. As declarações tratadas neste item deverão ser apresentadas separadamente dos envelopes 

contendo as propostas e preços e os documentos de habilitação, quando solicitadas pelo 

Pregoeiro.  

 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1. No dia, hora e local designados para a abertura da sessão, as licitantes deverão se apresentar 

para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante, com poderes para formular 
ofertas e fazer verbalmente lances de preços, firmar declarações, interpor recursos e desistir 
de sua interposição, assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato, se assim tencionar, enfim, 
a praticar todos os demais atos inerentes ao presente certame em seu nome. 

 
5.2. O credenciamento far-se-á por procuração mediante instrumento público ou particular em 

original, preferencialmente com firma reconhecida ou com assinatura que puder ser 
certificada como autêntica na sessão, mediante comparação da assinatura da licitante com o 
respectivo documento de constituição (estatuto ou contrato social, registro comercial, ato 
constitutivo, em vigor) ou, no caso de representante legal, o disposto no subitem 5.3. 

 
5.3. Deverá ser apresentado, em se tratando de representante legal, o ato constitutivo da licitante 

(estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 
Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas), acompanhado da última alteração, se houver, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura. 

 
5.4. Os documentos necessários ao credenciamento de representante legal poderão ser 

apresentados, preferencialmente, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua 
Equipe de Apoio, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais. 

 
5.5. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou 

documento equivalente com foto, deverá vir FORA DOS ENVELOPES de “proposta de preços” 
e “documentos de habilitação”, sendo apresentado ao Pregoeiro quando solicitado. 
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5.6. Caso, no momento do credenciamento, a licitante constate que a procuração ou o contrato 
social, conforme a situação, esteja inserida no envelope “documentos de habilitação”, poderá 
o Pregoeiro, na frente de todos os licitantes presentes, solicitar que o mesmo abra seu 
envelope e retire os documentos necessários, fechando-o novamente. 
 

5.7. Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 
licitante. 
 

5.8. O Pregoeiro poderá aceitar, a seu critério, credenciamentos até o momento em que houver o 
ato declaratório de abertura da etapa de lances; 
 

5.9. Caso haja mais de um representante por licitante, deve-se indicar, na sessão, o interlocutor 
oficial, o qual dará palavra definitiva em nome da licitante. 
 

5.10.  A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação ou inabilitação da licitante. Neste caso, terão validade, para todos os efeitos, 
os termos de sua proposta escrita, para fins de ordenação das propostas e apuração do 
menor preço, ficando o representante apenas impedido de se manifestar e responder pela 
licitante durante os trabalhos. 
 

5.11. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao 
processo administrativo. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO 
 

6.1. Os documentos de credenciamento, declarações, proposta de preços e os documentos de 
habilitação deverão ser apresentados em 01 via, impressa ou datilografada em papel 
timbrado que identifique a licitante, não sendo aceitas outras formas de apresentação. 

6.1.1. Deverão também indicar o mesmo CNPJ/MF e ser entregues no dia, hora e local 
determinados no preâmbulo deste Edital, em envelopes SEPARADOS, opacos, 
devidamente fechados de forma indevassável e rubricados nas emendas, contendo, 
preferencialmente, em suas partes externas, em caracteres destacados, os dizeres a 
seguir: 

 
a)  ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 
DATA DA ABERTURA: 18/12/2017. 
HORÁRIO: 09h00min. 

 
b)  ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 
DATA DA ABERTURA: 18/12/2017. 
HORÁRIO: 09h00min. 
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6.2.  A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para 

desclassificação da licitante que poderá inserir as informações faltantes. 
 
6.3. Caso eventualmente ocorra abertura do envelope “B” (Habilitação) antes do envelope “A” 

(Proposta), por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente 
fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado o fecho por todos os presentes. 
 

6.4. As licitantes que optarem por não serem representadas na sessão do presente Pregão 
deverão encaminhar, além dos envelopes “A” e “B”, um terceiro envelope, contendo a 
Declaração do Anexo III deste Edital, e, se for o caso, a Declaração do Anexo IV, com firma 
reconhecida, para Rua Veríssimo Marques, nº. 699, Centro, Edifício Sede da Câmara 
Municipal, São José dos Pinhais/PR, CEP 83005-410, Divisão de Protocolo, em atenção do 
Pregoeiro.  

 
7.  DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE “A” 
 
7.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou datilografada 

em papel timbrado ou que identifique a empresa licitante, de acordo com o modelo 
constante do Anexo VII, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem 
alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um 
resultado, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais por 
representante legal da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário).  

 
7.2. Na proposta de preços deverão constar: 

 
7.2.1. Razão Social da licitante, endereço completo, telefone/fax, número do CNPJ/MF, o nome 

do banco, a agência, número da conta corrente e a praça de pagamento e, se houver, 
endereço eletrônico (e-mail); 

 
7.2.2. Nome do responsável pela assinatura do contrato, devidamente qualificado (número da 

carteira de identidade, número do CPF, estado civil, profissão, cargo na empresa e 

domicílio) e ainda o nome da testemunha para assinatura do contrato, devidamente 

qualificado (número da carteira de identidade e número do CPF). 

 
I. Estas informações serão utilizadas somente para efeitos de assinatura do contrato, no 

caso da empresa licitante ser declarada vencedora.  

 

7.2.3. A descrição do objeto, de acordo com as especificações constantes do Termo de 

Referência Anexo deste Edital; 

 

7.2.4. Os valores unitários mensais e totais, em algarismos, e o valor global da proposta 

expresso em algarismos e por extenso, com duas casas decimais após a vírgula, conforme 

modelo constante do Anexo VII. 
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I. Em caso de divergência entre os valores totais e unitários, será considerado o 

primeiro. 

 

7.2.5. O prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data da sua apresentação. 

I. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período 

de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação; 

 

7.2.6. DECLARAÇÃO de que está de pleno acordo com todas as condições e exigências do 

presente Edital e seus anexos. 

 

7.2.7. DECLARAÇÃO de que na sua proposta, os valores apresentados englobam, além do lucro, 

todos os custos operacionais da atividade, incluindo, frete, seguros, tributos incidentes, 

bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com 

serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos 

adicionais. 

 
7.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 

caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como 

inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 

devendo o serviço objeto deste pregão ser cumprido, sem ônus adicionais. 

 

7.4. A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui 

motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase 

de julgamento. 

 
7.5. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado, 

observado o valor máximo admissível, de acordo com o constante Termo de Referência 

anexo deste Edital, sob pena de desclassificação da proposta. 

 
7.6. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos. 

 
7.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
7.8. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

 
7.8.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da 

Legislação aplicável; 
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7.8.2. Que sejam omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

7.8.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às disposições deste 

Edital. 

 

7.9. A simples participação neste certame implica em: 

 

7.9.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas 

interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais 

atos; 

7.9.2. Comprometimento da empresa vencedora em prestar os serviços objeto desta licitação, 

em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos. 

 

7.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, 

tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem 

em modificação nos seus termos originais, ressalvadas aquelas quanto ao preço declarado 

por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e 

justificadas ao Pregoeiro. 

 
8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos conforme dispõe o 

subitem 8.5 deste Edital.   
 
8.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante: 

 
8.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 
8.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento; 

 
8.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital e seus Anexos. 
 

8.3. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não 
excedente a 90 (noventa) dias anteriores à data prevista para apresentação das propostas, 
exceto atestados de capacidade técnica. 

 
8.4. Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet 

comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo Pregoeiro ou por um 
dos membros da equipe de apoio. 
 

8.5. O envelope “B” – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos em originais atualizados, ou 
cópia de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão 
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ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura do envelope de 
documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se 
aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via internet, em conformidade com o 
descrito abaixo: 
 

8.5.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (incluindo apenas o último 
aditivo ou aditivo consolidado), devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; 

III. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

IV. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
registro em ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas). 
 

8.5.2. Relativos à Regularidade Fiscal e trabalhista: 
I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, do Ministério da 

Fazenda; 
II. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através 

da apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos 
relativos a Tributos e Contribuições Federais e certidão negativa ou positiva com 
efeitos de negativa de débitos relativos à Dívida Ativa da União, expedidas pela 
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a Tributos 
Estaduais com finalidade específica para participar de licitação junto a órgãos 
públicos, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da 
proponente; 

IV. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a Tributos 
Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da 
proponente;  

V. Prova de regularidade com o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), através 
de apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa emitida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional; 

VI. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS - 
CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

VII. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 
termos do art. 642-A da Consolidação das Leis do trabalho. 
 

8.5.2.1.  A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura de contrato, devendo, entretanto, 
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apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que apresente restrição, “ex vi” artigos 42 e 43 da LC 123/2006.  

 
8.5.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

I. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação judicial expedida pelo 
Cartório Distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não excedente a 90 
(noventa) dias anteriores à data de realização do certame, se outro prazo não for definido 
na própria certidão;  

II. Balanço patrimonial e demonstração de resultados 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 encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
a. No caso de empresa licitante constituída no presente exercício, esta deverá 
apresentar balanço patrimonial e Demonstrativo de Resultados do período compreendido 
entre a data do início de suas atividades e o último dia do mês imediatamente anterior ao 
da realização da presente licitação. 
b. A expressão na forma da lei será, objetivamente, suprida quando o balanço 
patrimonial e a demonstração de resultados forem apresentados: 

i. Publicados no diário oficial; 
ii. Publicada em jornal; 

iii. Por cópia ou fotocópia registrada na Junta Comercial, ou Cartório de Registro de 
Pessoas Jurídicas, da sede ou domicílio do licitante;  

iv. Por cópia ou fotocópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticada pela 
Junta Comercial, ou pelo Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, da sede ou 
domicílio da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento 
(conforme a IN nº. 65/97 – DNRC); 

v. As empresas que adotarem o SPED Contábil (Sistema Público de Escrituração 
Digital) de que trata o Decreto nº. 6.022, de 22 de janeiro de 2007, deverão 
apresentar impressos o arquivo da ECD que contenha o Balanço Patrimonial do 
último exercício (arquivo transmitido por meio do SPED em formato.txt) e o Termo 
de Autenticação (recibo gerado pelo SPED). A autenticação de livros contábeis 
destas empresas poderá ser feita por meio do Sistema Público de Escrituração 
Digital – Sped, mediante a apresentação de escrituração contábil digital. A 
autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega 
emitido pelo Sped. A autenticação comprovada pelo recibo emitido pelo Sped 
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº. 8.934 de 18 de novembro 
de 1994, nos termos do art. 39-A da referida Lei. 

 
c) A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 



 

                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
                                       ESTADO DO PARANÁ 

 

 
____________________________________________________________________ 

Rua Veríssimo Marques, nº. 699 - CEP 83005-410 – São José dos Pinhais – PR 
CNPJ: 78.173.648/0001-57 – I.E: Isento - Fone: (41) 3299-6500 - Fax: (41) 3299-6597 – www.cmsjp.com.br 

13 

Ativo Total 
SG = --------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

Ativo Circulante 
LC = ---------------------------------------------------------------- 

    Passivo Circulante 
 

d) A licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar 
que possui capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, por meio de Balanço Patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 

8.5.4. Relativos à Qualificação Técnica: 
  

a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por período não inferior a três anos, 
mediante a apresentação de Atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) exclusivamente 
em nome da licitante, expedidos (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

I. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório 
de atestados de períodos diferentes; 

II. É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não 
contínuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo 
obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos; 

III. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior; 

IV. O licitante deve disponibilizar, caso possua, ou sempre que solicitado pelo Pregoeiro, 
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 
os serviços. 
 
 

8.5.5. Os licitantes deverão apresentar ainda: 
 

a) DECLARAÇÃO de inexistência de fato impeditivo de habilitação e de cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 1988 e Lei nº. 9.854/99 (trabalho do 
menor), assinada pelo representante legal, de com acordo com o modelo do anexo V; 
 

8.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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8.7. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, conforme disposto no § 6º, do 
art. 43, Lei nº. 8.666/93, salvo por motivo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 
Pregoeiro; 
 

8.8. Os documentos obtidos via Internet somente terão validade após serem conferidos 
eletronicamente pelo Pregoeiro ou por sua Equipe de Apoio, prevalecendo, quando 
divergentes em relação à data, aqueles constantes da conferência eletrônica, ficando assim, 
dispensados de autenticação. 

 
9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

 
9.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo do edital, será realizada a sessão pública de 

abertura do pregão, podendo o interessado, seu preposto, procurador ou representante legal 
proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 5; 

 
9.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, serão recebidos os envelopes contendo a Proposta 

de Preços – Envelope “A” e os Documentos de Habilitação – Envelope “B”, e os interessados 
apresentarão à equipe de apoio a Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, 
Anexo III, e, se for o caso, a Declaração de Porte da Sociedade Empresária, Anexo IV e a 
Declaração de Vistoria Técnica, anexo VIII.  

 
9.3. A seguir, a equipe de apoio do pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as 

PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica pelo Pregoeiro e 
equipe; 
 

9.4. Todos os envelopes serão rubricados nas emendas, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, que, convidados, aceitarem fazê-lo, bem como 
as suas propostas, caso já tenham sido abertos os envelopes, ficando em poder do Pregoeiro 
e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos 
trabalhos. 

 
10.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
10.1. O julgamento da licitação obedecerá ao critério do Menor Preço por lote, que será apurado 

por meio do valor global da proposta por lote, sendo declarada vencedora a licitante 
classificada em primeiro lugar, para cada lote, desde que atendidas todas as exigências e 
especificações constantes deste Edital. 

 
10.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos 

neste Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
 

10.3. A etapa de classificação das propostas compreenderá a ordenação das propostas de preço 
de todas as licitantes; classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais; 
oferta de lances verbais das licitantes classificadas; classificação final das propostas; 
oportunidade para a ME ou EPP apresentar melhor preço, conforme o caso, e exame da 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada quanto ao objeto e valor, na seqüência. 
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10.4. O Pregoeiro, à vista da documentação, informará às participantes e dará ciência a todos das 
eventuais licitantes enquadradas no porte de ME ou EPP, passíveis de utilização do 
tratamento diferenciado proporcionado pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006.  
 

10.5.  Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro classificará o autor da 
proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado proposta em valores sucessivos 
e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 

10.5.1. Para a classificação descrita no item 10.5, será considerado o valor global apresentado na 
proposta escrita.  

 
10.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos 

neste Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
 

10.7. Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições definidas 
no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas.  

 
10.8. Havendo duas ou mais propostas empatadas, deverá ser realizado sorteio, na própria sessão 

pública, para fins de ordenação das licitantes para os lances verbais. 
 

10.9. Em seguida, o Pregoeiro convidará individualmente os representantes das licitantes 
classificadas, de forma seqüencial, a partir da autora da proposta classificada em último lugar, 
a apresentar lances verbais, para obtenção de melhor preço, os quais deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, sempre em relação ao menor 
valor, sendo vedado, portanto, oferta de lance visando ao empate. 
 

10.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará 
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última 
proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva. 
 

10.11. Não se realizando mais lances verbais, o Pregoeiro declarará encerrada a etapa 
competitiva e ordenará as propostas.  
 

10.12. O Pregoeiro verificará a conformidade da proposta escrita de menor preço classificada 
em primeiro lugar para o lote, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
 

10.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências desta licitação, 
aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, nos termos do 
artigo 48 da Lei nº. 8.666/93, e também aquelas que contiverem preços condicionados a 
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, bem como 
preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.  
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10.14. Nas situações previstas nos subitens 10.11 e 10.12, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor.  
 

10.15. Às licitantes enquadradas no porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP) serão assegurados os benefícios previstos nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006, como 
segue: 

 
I. Como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta melhor classificada, quando apresentada por empresa de porte 
normal.  
 

II. Ocorrendo a situação de empate de que trata o inciso anterior, a ME ou EPP melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  

 
III. Não ocorrendo apresentação de oferta pela primeira classificada ou não havendo a 

contratação, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do inciso I, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
IV.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem no 

intervalo estabelecido no inciso I anterior, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. O Pregoeiro 
classificará as propostas nesta situação, conforme o sorteio, e dará oportunidade, 
ordenadamente, à apresentação de melhor proposta nos termos do mesmo inciso.  

 
10.15.1. A licitante beneficiada com os termos deste subitem, quando convocada para apresentar 

nova proposta, deverá fazê-lo verbalmente no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a 
divulgação da melhor oferta apresentada, sob pena de preclusão. A nova oferta será 
registrada em Ata.  

 
10.15.2. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial, 

classificada, não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 

10.16. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro fará a abertura do envelope de 
Documentos de Habilitação desta Licitante, procedendo a conferência dos documentos. 

 
10.17. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte 

obedecerá ao disposto no subitem 8.5.2.1.  
 

10.18.  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal para as ME ou EPP, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 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 certidões positivas 
com efeito de negativa.  
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10.19. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 

10.20. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
 

10.21. Sendo aceitável a proposta de menor preço e estando o licitante habilitado, o Pregoeiro 
declarará o licitante vencedor para cada lote, e solicitará ao vencedor do lote 1 que, num 
prazo de 24 horas, apresente a proposta com os valores atualizados, acompanhada da 
Planilha de Custos e Formação de Preços Anexo do Termo de Referência, devidamente 
preenchida, e encerrará a sessão. 
 

10.21.1. A análise e aprovação da Planilha de Custos e Formação de Preços do licitante vencedor 
serão efetuadas conforme o item 17 do Termo de Referência.  

 
10.22.  Os licitantes que desejarem interpor recurso quanto à fase de julgamento e classificação 

das propostas deverão manifestar-se ao final da sessão, ocasião em que os autos do processo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 

10.23. A adjudicação do objeto da licitação, na hipótese da inexistência de recursos, será feita 
pelo Pregoeiro após a aprovação da proposta de preços atualizada e da planilha de custos e 
formação de preços. 

 
10.24.  Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo 
(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
 

10.25. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 18 este Edital. 
 

10.26. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente fechados, pelo prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 
período, no prazo de 05 (cinco) dias. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 

 
11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 
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11.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 

11.3. Acolhida a petição de impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Declarada a vencedora e/ou ao final da sessão, qualquer Licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, contados da data de lavratura da 
ata, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.  

 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante implicará a decadência do direito 

de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 

12.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.  
 

12.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

12.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a 
termo em ata, devendo, no entanto, ser apresentada a motivação para o recurso. 
 

12.6.  Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 

12.7. Se não reconsiderar a sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 
informado à Autoridade Superior, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do 
procedimento licitatório. 
 

12.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Quando não houver recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante cuja proposta for 

considerada mais vantajosa à administração, por força do art. 4º, inc. XX, da Lei 10.520/2002.  
 
13.2. Constatada a regularidade do feito, a adequação do objeto licitado e, sobretudo, a 

vantagem das condições finais estipuladas, o Presidente da Câmara Municipal homologará a 
presente licitação.  
 

14. DO CONTRATO 
 

14.1. Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de 
contrato, devendo fazê-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento 
da convocação, salvo motivo justificado e devidamente aceito pela Administração, podendo 
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solicitar a prorrogação do prazo, uma única vez, e por igual período, conforme estatui o § 1º, 
do art. 64 da Lei n° 8.666/93, sob pena de sujeitar-se às sanções legais previstas neste edital. 

 
14.2.  O contrato a ser firmado com a empresa vencedora obedecerá às condições estabelecidas 

na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e na Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2.002. 
 

14.3. O contrato terá vigência de 12 meses, podendo, no interesse da Administração, ser 
prorrogado por meio de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, por tratar-se de 
serviço de natureza contínua, conforme faculta o art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e alterações posteriores.  
 

14.4. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações. 
 

14.5. Se a vencedora recusar-se a prestar o objeto adjudicado, será convocada outra, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções penais 
cabíveis. 
 

14.6. Ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) dias da 
data da entrega das propostas, sem a convocação para a contratação, conforme disposto no 
artigo 6º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
15.1. A transferência dos recursos necessários ao pagamento do objeto da licitação se dará 

mensalmente à Contratada, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá 
corresponder aos serviços prestados no mês anterior e ser protocolada no endereço da 
Contratante, a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços. 

 
15.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da 

nota fiscal/fatura, após a conferência e atestado pelo setor responsável da Contratante. 
 

15.3. O pagamento será realizado em favor da contratada, através de boleto bancário ou de 
ordem bancária em conta corrente no banco indicado na proposta, devendo, para isso, ficar 
explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá 
ser efetuado o crédito. 
 

15.4. A liberação do pagamento está condicionada à apresentação dos seguintes documentos:  
 
a) Demonstrativo de dados referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativo ao 

mês anterior àquele da execução dos serviços; 
b) Apresentação de todos os contracheques, devidamente assinados pelos empregados relacionados 

aos serviços prestados, referente aos salários pagos no mês anterior àquele da execução dos 
serviços, não sendo aceito outro documento; 
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c) Cópia da Guia de Previdência Social (GPS) do mês anterior àquele da execução dos serviços, 
devidamente quitada, em conformidade com o Demonstrativo de Dados Referente ao FGTS do 
respectivo mês da execução do serviço; 

d) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP do mês 
anterior àquele da execução dos serviços, devidamente quitada; 

e) Prova de regularidade com o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), através de 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da 
apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

  
15.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário; 

 
15.6. Havendo atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATANTE, desde 

que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá 
ser atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo 
com a variação “pro rata temporis” do IGPM/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo 
oficialmente e, ainda, acrescido de multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia, sobre o valor 
atualizado, e demais cominações legais, independentemente de notificação.  

 
16. DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
16.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, observadas as condições 

estabelecidas no Termo de Referência e na minuta do Contrato anexos deste Edital. 
 
16.2. Os componentes de custos apresentados em planilha, por ocasião da abertura da licitação, 

serão a referência para a análise de reajuste, não sendo admitida a inclusão de qualquer 
outro elemento de custo que não esteja dentre os componentes apresentados inicialmente, 
salvo os casos previstos na Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, ou outros atos 
normativos.  

 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
17.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão à conta de recursos 

consignados no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, constantes das 
seguintes dotações orçamentárias: 

Lote 01 

Item Descrição Dotação 

01, 02, 03 e 
04  

Serviços de limpeza e de 
conservação 

3.3.90.37.00.00 – Locação de mão-de-obra. 
3.3.90.37.02.99 – Limpeza e Conservação demais 
setores da Administração Locação de mão-de-obra. 

05 e 06 Serviços de recepção 
3.3.90.37.00.00 – Locação de mão-de-obra. 
3.3.90.37.01.00 – Apoio Administrativo, Técnico e 
Operacional 
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Lote 02 

Item Descrição Dotação 

01 
Serviços de limpeza de 

vidros 

3.3.90.39.00.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
3.3.90.39.78.99 – Limpeza e Conservação demais 
setores da Administração Locação de mão-de-obra. 

 

 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa da CONTRATADA nos prazos previstos no art. 87, §§ 2º e 3º da Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações, aplicar as seguintes sanções:  

 

1. Advertência;  

2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o evento ou parcela do serviço em atraso, o que for  aplicável e 

devido na época do inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas 

no contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial. 

3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

4. Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

 a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante ressarcir ao contratante pelos prejuízos resultantes e 

após  decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

 

18.2. As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente nos termos do art. 

87, da Lei nº. 8666/93 e alterações.  

 
19. DA FISCALIZAÇÃO  

 
19.1. Nos termos do art. 67, da Lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993, a execução do contrato será 

acompanhada e fiscalizada pelo servidor ocupante do cargo de Chefe do Departamento de 
Administração da Câmara Municipal/SJP, observado o que segue: 

 
a) O representante designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato; 
b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
c) A existência da fiscalização da Câmara Municipal/SJP de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA na prestação dos serviços a serem executados; 
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d) A Câmara Municipal poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
LICITANTE VENCEDORA que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos 
incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

 
20. DA RESCISÃO 

 
20.1. Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA reconhece 

os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, do 
referido Diploma Legal. 

 
20.2. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei n° 8.666/93 ensejará a 

rescisão do presente Contrato. 
 

20.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

20.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 

20.5. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados 
nos Incisos I a XI do art. 78 da Lei n° 8.666/93, acarreta as conseqüências previstas no art. 87 
do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas. 
 

20.6. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a CONTRATANTE contratar os 
serviços das licitantes classificadas em colocação subseqüente, observadas as disposições do 
Inciso XI do art. 24 da Lei n° 8.666/93, ou efetuar nova licitação. 

 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
21.1. A critério da Câmara Municipal de São José dos Pinhais e mediante despacho fundamentado 

da autoridade competente, a presente licitação poderá ser transferida, revogada, no todo ou 
em parte, ter as quantidades de seu objeto diminuídas ou aumentadas, conforme disposto 
nos artigos 49 e 65 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, sem que, por 
qualquer desses motivos, possam os licitantes reclamar direitos ou exigir indenizações. 

 
21.2. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas 

pela autoridade competente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. 
 

21.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 
promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originalmente dos 
envelopes, em observância ao artigo 43, § 3º, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações. 
 

21.4. A participação na presente licitação implica a concordância tácita, por parte da interessada, 
com todos os termos e condições do presente Edital. 
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21.5. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Câmara Municipal de São José dos Pinhais não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

21.6. A licitante contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos 
ou supressões determinadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, até o limite 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, na forma do art. 65, da 
Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada. 
 

21.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

21.8. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá, a seu critério, sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes a eficácia para fins de habilitação e classificação.  
 

21.9. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de 
expediente na Câmara Municipal/SJP e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
explicitamente disposto em contrário. 
 

21.11. Caso a Administração constate equívocos, irregularidades ou omissões no presente Edital 
no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas, efetuará, de ofício, as 
alterações necessárias, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido somente nos casos em 
que, inquestionavelmente, a alteração afetar a formulação da proposta, de acordo com § 4º, 
do artigo 21, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 

21.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520 de 17 
de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº. 1.379 de 1º de fevereiro de 2006, e da Lei nº. 8. 
666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 

21.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente edital deverá ser enviado ao Pregoeiro, até 02 dias úteis anteriores à data fixada 
para a abertura da sessão pública, através do e-mail: everaldo.souza@cmsjp.pr.gov.br, os 
quais serão respondidos da mesma forma aos respectivos questionadores. 
 

21.14. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, poderão ser processadas e julgadas no Fórum da Comarca de São José 
dos Pinhais/PR, com exclusão de qualquer outro.  

 
                                                       EVERALDO FERREIRA DE SOUZA         

                                    Pregoeiro     

mailto:everaldo.souza@cmsjp.pr.gov.br
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ANEXO I 

PREGÃO Nº. 10/2017 – PROCESSO Nº. 600.2017 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Termo de Referência nº 17  

 
Área Interessada: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Responsável pela elaboração do Termo de Referência: Everaldo Ferreira de Souza 
  

1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços continuados de limpeza, conservação, recepção  e copeiragem, com fornecimento de 
mão de obra, na sede da Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, e serviços de limpeza de 
áreas envidraçadas, conforme segue: 

 

LOTE 1 

Item Descrição Jornada de Trabalho 
Turnos de 
trabalho 

Quantidade  
de Postos 

01 Servente de limpeza 
08 (oito) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 40 
(quarenta) horas semanais. 

6h às 11h 
12h às 13h 

 
05 

02 Servente de limpeza 
06 (seis) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 30 (trinta) 
horas semanais. 

16h a 22h 03 

03 
Servente de limpeza 

c/ cumulação de 
função - copeira 

08 (oito) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 40 
(quarenta) horas semanais. 

8h às 12h 
13h às 17h 

01 

04 
Auxiliar de serviços 

gerais 

08 (oito) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 40 
(quarenta) horas semanais. 

7h às 11h 
12h às 16h 

01 

05 
Recepcionista  

 

06 (seis) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 30 (trinta) 
horas semanais. 

08h às 11h 
12h às 15h 

01 

06 
Recepcionista 

 

04 (quatro) horas diárias de segunda 
a sexta-feira, totalizando 20 (vinte) 
horas semanais. 

13h às 17h 01 

  

Lote 02 

Item Descrição 
Unid. 

Medida 
Quantidade Freqüência anual 

01 

Lavagem e limpeza geral das áreas 
envidraçadas, interna e externamente, 
incluídas as esquadrias de alumínio, com o 
fornecimento de material, mão-de-obra, 
produtos de limpeza e equipamentos, numa 

M² 2.595,02 
4  

(1 vez por 
trimestre) 
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área total aproximada de 2.595,02m², com 
freqüência trimestral.  

 
 
 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. Essa contratação se dá em função dos serviços supracitados serem de natureza continuada, 

necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, e tendo em vista o 
vencimento do contrato atual nº 119/2012, com vencimento em 31/12/2017, sem possibilidade 
de prorrogação.  Cabe observar que a interrupção do serviço irá comprometer a continuidade de 
suas atividades e a contratação poderá estender-se por mais de um exercício financeiro e 
continuamente. 

2.2. A necessidade da contratação dos serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização, bem 
como de serviços gerais tem a finalidade de garantir perfeitas condições de asseio dos bens 
móveis e imóveis no âmbito da Câmara Municipal. Relativamente às atividades de recepção, a 
contratação visa propiciar o atendimento adequado, bem como o controle de visitantes, 
observando ainda que se tratam de serviços imprescindíveis e essenciais para a continuidade das 
atividades do Legislativo. 

2.3. Devido à importância destes serviços e no intuito de sempre melhor atender à demanda pela 
limpeza e manutenção da Casa, bem como pelo atendimento às pessoas que aqui transitam ou 
trabalham, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
elencados, uma vez que não se dispõe de recursos materiais e humanos no Quadro de Pessoal 
para realização de tais atividades. 

2.4. Em relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviços a serem contratados, esclarece-
se que número estimado de postos de serviço foi obtido através do estabelecimento da 
estimativa razoável da segurança pretendida e a economicidade, levando-se em consideração os 
critérios de disposição física e características peculiares do prédio da Câmara, e a experiência da 
administração em contratos anteriores deste tipo de serviço.  

 
3. DO FUNDAMENTO LEGAL  
3.1. O procedimento licitatório será realizado de acordo com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, 

de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (LC 123/2006); 
Decreto Municipal nº. 1.379, de 01 de fevereiro de 2006; subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e demais normas que regem a matéria. 

 
4. DO LOCAL DOS SERVIÇOS   
4.1. Os serviços serão executados nas instalações da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, com 

sede na Rua Veríssimo Marques, nº 699, Centro, São José dos Pinhais/PR, cujo imóvel é 
constituído de três pavimentos e um anexo, pátio externo e dois estacionamentos, numa área 
total aproximada de 4.100 m², conforme segue: 

 
ÁREA 1: TOTAL DO TERRENO: 3263 M² 
ÁREA CONSTRUÍDA (INTERNA):  

- ÁREA SUBSOLO (TORRE E PLENÁRIO): 1.064M²  
- ÁREA TÉRREA (TORRE E PLENÁRIO): 1.396,40 M² 
- ÁREA TÉRREA (REFEITÓRIO): 62 M²  
- ÁREA TÉRREA (GUARITA): 44,75M² 
- ÁREA 1º PAVIMENTO (TORRE E PLENÁRIO): 719,80 M² 

ÁREAS LIVRES (EXTERNAS): 
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- ÁREA INTERNA DE ESTACIONAMENTO DESCOBERTO: 436M²  
- ÁREAS DE JARDIM/CALÇADAS/ADJACENTES: 1.200 M²  

 
ÁREA 2 (ANEXA): TOTAL DO TERRENO: 792 M²  
ÁREAS CONSTRUIDA (INTERNAS):  
   - ÁREA TÉRREA (GUARITA): 26 M² 
ÁREAS LIVRES (EXTERNAS): 

- ÁREA DE ESTACIONAMENTO DESCOBERTO: 792M² 

 

DETALHAMENTO DE ÁREAS ENVIDRAÇADAS – PARA O LOTE 02, ITEM 1. 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO/GABINETES, PLENÁRIO, COPA E GUARITAS: 

INSTALAÇÃO  COMPRIMENTO ALTURA ÁREA M² 
margem 

(5%) 
ÁREA 

TOTAL (M²) 

1º PAVIMETO 

FRENTE 44,58 2 89,16 4,46 93,62 

FUNDO 44,58 2 89,16 4,46 93,62 

LATERIAIS 2 2 4 0,20 4,20 

 
 

   
  

TÉRREO 

FRENTE 44,58 2 89,16 4,46 93,62 

FUNDO 40 2 80 4,00 84,00 

LATERAIS 2 2 4 0,20 4,20 

       
SUBSOLO 

FRENTE 44,58 2 89,16 4,46 93,62 

FUNDO 40 2 80 4,00 84,00 

       CORREDOR 
PLENÁRIO 

LADO DIREITO 23,3 5 116,5 5,83 122,33 

LADO ESQUERDO 19 5 95 4,75 99,75 

       

PLENÁRIO 

ÁREA CIRCULAR 47,12 8 376,96 18,85 395,81 

ÁREA LINEAR 5 7 35 1,75 36,75 

JANELAS 
SUPERIORES CÚPULA 

28 1 28 
1,40 29,40 

    

  

  

COPA/REFEITÓRIO 

LATERAL DIREITA 6,6 2,5 16,5 0,83 17,33 

LATERAL ESQUERDA 4,5 2,5 11,25 0,56 11,81 

FRENTE 5,54 2,5 13,85 0,69 14,54 

CORREDOR 3,21 2,5 8,025 0,40 8,43 

       DEMAIS ÁREAS (GUARITAS) 10 0,50 10,50 

 TOTAL 1.235,725 61,79 1297,51 

       
TOTAL DA ÁREA ENVIDRAÇADA (INTERNA E 

EXTERNA) 

INTERNA EXTERNA 
TOTAL 

GERAL (M²) 

1297,51 1297,51 2.595,02 
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4.2. As áreas internas compreendem os Gabinetes Parlamentares, Administração e Plenário, e 

compõem-se de Pisos acarpetados, Pisos frios, esquadrias internas, fachadas envidraçadas,  Áreas 
com espaços livres - saguão, hall e salão, banheiros. 

4.3. As áreas externas compreendem Pisos pavimentados adjacentes/contíguos à edificação, 
jardins/áreas verdes, estacionamentos, além de esquadrias externas e fachadas envidraçadas com 
exposição de risco. 

 
 

5. DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 
 

5.1. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA – LOTE 1, ITEM 1 E 2 
5.1.1. Os serviços de limpeza deverão ser executados de acordo com as especificações e 

periodicidades estipuladas abaixo:  
 

A. DIARIAMENTE 

 Limpeza com flanela e/ou desinfecção com pano úmido das mesas, balcões, armários, arquivos, 
prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis e utensílios 
existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.; 

 Varrição completa de todas as dependências prediais, tais como: corredores, banheiros, halls, 
áreas contíguas de circulação, etc.; com a aplicação de pano úmido e de produto adequado ao piso, 
duas vezes ao dia, ou mais vezes quando necessário;  

 Limpeza com lavagem e desinfecção com produtos adequados dos banheiros, louças sanitárias, 
mictórios, espelhos, saboneteiras, metais em geral, etc., duas vezes ao dia, ou mais vezes quando 
necessário, repondo toalhas, papel higiênico, sabonete líquido, etc.  

 Recolhimento do lixo dos coletores e cinzeiros, inclusive dos banheiros, duas vezes ao dia, ou 

mais quando necessário, removendo-os para o local indicado pela Administração; 
 Limpeza e polimento com produto adequado para a remoção de eventuais manchas de qualquer 
natureza em maçanetas, portas, paredes divisórias, etc. 

 Limpeza e desinfecção com produtos adequados da copa e do refeitório, sempre que 
necessário;  

 Limpeza das salas de reunião, após o seu uso, ou quando necessário;  

 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza, lavação e aspirando o pó; 

 Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 

 Limpeza do elevador com produtos adequados; 

 Limpeza de corrimãos; 

 Limpeza de portas de vidro com pano umedecido em álcool; 

 Limpeza de bebedouros;  

 Lavagem de panos, baldes e demais utensílios utilizados na limpeza, em tanques e locais 
próprios para este fim;   

 Executar demais serviços não mencionados considerados necessários à limpeza diária.  
 

B. SEMANALMENTE 

 Limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos;  

 Varrição e lavagem das áreas externas às dependências prediais, sendo calçadas, pátio e 
estacionamento coberto;  

 Limpeza completa da copa e do refeitório, inclusive lavar pisos e paredes;  

 Lavagem e higienização de bebedouros, geladeiras, forno de microondas e fogão;  
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 Limpeza, com produto adequado, de portas, barras e batentes pintados com tinta à óleo ou 
verniz sintético;  

 Lustrar com flanela todo o mobiliário envernizado;  

 Limpeza, com produtos adequados, as forrações de couro ou tecido em sofás, cadeiras e 
poltronas;  

 Lavagem completa dos banheiros, corredores e escadas;  

 Limpeza e polimento de todos os metais, como válvulas, registros, torneiras, fechaduras, etc.;  

 Limpeza de espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;  

 Limpar, encerar e lustrar, com material e produtos apropriados, todo o piso em granito;  

 Limpeza com pano úmido e produto adequado de todas as luminárias internas e externas, etc. 

 Remoção do pó de livros e de outros materiais armazenados em estantes e arquivos, e de 
objetos de decoração, inclusive quadros, murais, persianas, etc. 

 Executar demais serviços não mencionados considerados necessários à limpeza semanal;  
 

C. MENSALMENTE  

 Limpeza geral com produtos adequados de áreas envidraçadas internas das dependências 
prediais. 

 Limpeza geral e completa, com produtos adequados, das paredes internas, portas, rodapés, 
maçanetas e persianas; 

 Executar demais serviços não mencionados considerados necessários à limpeza mensal;   
 

D. SEMESTRALMENTE 

 Lavagem geral e completa, com produtos e equipamentos adequados, de pisos acarpetados. 
 

5.1.2. Os uniformes que serão utilizados nos serviços de limpeza devem seguir a descrição abaixo:  
 

UNIFORMES- SERVIÇOS DE LIMPEZA  
 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

CAMISETA 03 Malha fria, gola esporte, com emblema da empresa  

MOLETOM DE MANGA 
LONGA  

02 
Moletom forrado 

BOTA 01(PAR) Na cor preta, de borracha, com proteção anti-microbiana 

CALÇA 02 Jeans básica 

PAR DE MEIAS  03 Em algodão, de boa qualidade. 

5.1.3. Todos os uniformes deverão ser submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE, 
sendo os primeiros entregues em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, 
resguardado o direito da CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles 
que não atendam às condições mínimas de apresentação. 

5.1.4. Os conjuntos de uniformes citados nas tabelas acima devem ser fornecidos semestralmente a 
cada empregado. 
 

5.2. DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM – LOTE 1, ITEM 3 
5.2.1.  A prestação dos serviços de copeiragem compreenderá as seguintes tarefas: 

 Atender à copa da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, executando todos os serviços 
inerentes ao fornecimento de café, lanches e bebidas para as diversas autoridades recepcionadas 
nesta instituição, bem como quando da realização de eventos, sessões ordinárias, especiais ou 
extraordinárias. 
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5.2.2. Os uniformes que serão utilizados no serviço de copeiragem devem seguir a descrição abaixo:  
 
 

UNIFORMES – SERVIÇOS DE COPEIRA  
 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

AVENTAL PROFISSIONAL 02 

Avental profissional. Modelo com transpasse para 
fechamento na frente, confeccionado em sarja resistente 
100% algodão, na cor preta. O fechamento das alças 
superiores em velcro, para regulagem de altura. O bolso 
deve ser grande. Bolso na frente. Medidas aproximadas: 
altura - 0,92 m e largura – 1,25 m.  
 

CAMISA SOCIAL 03 
Camisa social branca de manga comprida, em algodão. 
 

TOUCA 03 Touca de cabelo na cor branca; 

SAPATO 01 (PAR) 
Sapato em couro macio ou tênis em couro com solado 
emborrachado antiderrapante e resistente 

PAR DE MEIAS  03 Em algodão, de boa qualidade. 

 

    
 

5.2.3. Todos os uniformes deverão ser submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE, 
sendo os primeiros entregues em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, 
resguardado o direito da CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles 
que não atendam às condições mínimas de apresentação. 

5.2.4. Os conjuntos de uniformes citados nas tabelas acima devem ser fornecidos semestralmente a 
cada empregado. 

 
5.3. DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) – LOTE 1, ITEM 4 
5.3.1. A prestação dos serviços de conservação compreenderá as seguintes tarefas: 

 

 Execução de serviços de carregamento de móveis ou outros bens materiais; 

 Auxílio em serviços de manutenção predial; 
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 Varrição e lavagem do estacionamento da Contratante; 

 Manutenção geral do jardim; 

 Auxiliar em outras tarefas que se fizerem necessárias. 
 

5.3.2. Os uniformes que serão utilizados devem seguir a descrição abaixo:  

UNIFORMES – SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (AUXILIAR SERV. GERAIS)  
 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

JALECO 02 Jaleco em brim com emblema da empresa  

CAMISA POLO 02 
Camiseta polo com bolso e 2 botões, com emblema da 
empresa 

CALÇA JEANS 02 Calça Jeans convencional 

CINTO DE COURO 1 Cinto em couro convencional 

MEIAS (PAR) 03 Em algodão, de boa qualidade. 

BOTA (PAR) 02 
Bota c/ solado de borracha (par) em couro macio ou tênis 
em couro com solado emborrachado antiderrapante e 
resistente 

5.3.3. Todos os uniformes deverão ser submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE, 
sendo os primeiros entregues em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, 
resguardado o direito da CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles 
que não atendam às condições mínimas de apresentação. 

 
5.4. DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO – LOTE 1, ITEM 5 E 6 
5.4.1. Os serviços de recepção compreendem as seguintes atividades: 

 A Atender ao público, recebendo-o de forma educada e prestativa e fornecendo informações 
precisas e objetivas; 

 Operacionalizar o sistema de controle de acesso da CONTRATANTE; 

 Registrar em equipamento computadorizado a entrada de visitantes emitindo os crachás 
correspondentes. 

 Controlar a saída de visitantes, retomando os crachás. 

 Comunicar aos funcionários sobre a chegada de visitantes. 

 Anotar recados telefônicos fora do horário do expediente dos funcionários. 

 Orientar e encaminhar o público; 

 Receber correspondências e encaminhá-las ao lugar correspondente; 

 Protocolizar processos e documentos recebidos; 

 Prestar atendimento telefônico, fornecendo informações ao público sobre a localização de 
pessoas ou de dependências segundo determinação da CONTRATANTE; 

 Realizar controle de acesso de pessoas às dependências desta Casa Legislativa, nas formas 
determinadas pela CONTRATANTE; 

 Manter o local em ordem e sem aglomeração; 

 Prestar informações aos usuários, pessoalmente e por telefone, sobre assuntos inerentes a suas 
atividades no setor; 

 Zelar pela limpeza e manutenção das instalações, mobiliárias e equipamentos do setor, 
solicitando e apontando providências necessárias às pessoas encarregadas dessas atividades; 

 Apontar consertos necessários à conservação de bens, instalações e equipamentos, 
providenciando se for o caso a sua execução; 

 Observar as normas internas de segurança; 
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 Realizar outras tarefas, pertinentes à função, de acordo com normas e orientações, segundo a 
conveniência da administração; 

 Comunicar qualquer anormalidade aos vigilantes; 

 Orientar a movimentação de pessoas e volumes quando da entrada e saída das dependências 
desta Câmara Municipal. 

 Atender e transferir chamadas telefônicas, transmitir e receber fax, digitalizar documentos, 
operar máquinas de reprodução de documentos; 

 Averiguar a previsão de chegada e saída individual e de grupo em reuniões de trabalho; 

 Manter organizado seu local de trabalho; 

 Manter ética condizente com o seu local de trabalho; 

 Comunicar imediatamente ao responsável designado pelo CONTRATANTE, para fiscalizar e 
acompanhar a execução contratual, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

 Organizar materiais de trabalho, incluindo o controle e o recebimento de volumes, 
correspondências e outros expedientes, bem como a organização de arquivos simples de papéis e 
documentos; 
 

5.4.2. Os requisitos mínimos exigidos para o exercício da função de recepcionista são: 

 Discrição e iniciativa; 

 Boa dicção, polidez no trato com o público e colegas de trabalho; 

 Conhecimentos básicos de informática; 
 

5.4.3. Os uniformes que serão utilizados nos serviço de recepção devem seguir a descrição abaixo:  
 

UNIFORME MASCULINO – SERVIÇOS DE RECEPÇÃO 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

BLAZER 02 

Na cor preta, em tecido microfibra ou two way, forrado 
internamente, inclusive na manga, de boa qualidade, emblema da 
empresa bordado no lado superior esquerdo, com dois bolsos 
inferiores.  

CAMISA SOCIAL 03 
Estilo social em tecido, gola com entretela, 65% poliéster e 35% 
algodão, na cor branca, com botões nos punhos e emblema da 
empresa bordado no lado superior esquerdo. 

PAR DE SAPATOS 02 
Em couro legítimo, cor preta, sem cadarço, confortável e adequado 
para o trabalho, tipo social masculino 

CALÇA 03 
Calça comprida social, reta, com zíper e botão, cós normal, com 
presilha para cinto, na cor preta 

PAR DE MEIAS 03 
Tecido 60% algodão, 39% poliamida e 1% elastano, na cor preta, de 
boa qualidade, marca Lupo ou similar. 

SUÉTER DE LÃ 02 
Fechado, gola em “V”, corte masculino, manga longa, que possa ser 
usado com o blazer nos dia mais frios, na cor cinza 

UNIFORME FEMININO - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

BLAZER 02 

Na cor preta, em tecido microfibra ou two way, forrado 
internamente, inclusive na manga, de boa qualidade, emblema da 
empresa bordado no lado superior esquerdo, com dois bolsos 
inferiores.  

CAMISA SOCIAL 03 Em tecido VANESSA, gola com entretela compatível com o modelo, 
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cor branca, de boa qualidade. 

SUÉTER DE LÃ 02 
Fechado, gola em “V”, corte feminino, manga longa, que possa ser 
usado com o blazer nos dia mais frios, na cor cinza 

PAR DE SAPATOS 02 
Na cor preta, de boa qualidade, com 5cm de salto, de couro, tipo 
scarpin ou estilo boneca. Marca Picadilly ou Beira Rio ou Dakota ou 
similar. 

CALÇA/SAIA 03 
Tipo esporte fino, na cor preta, corte reto, em tecido microfibra ou 
two way, de boa qualidade, cós normal, com zíper e botão. Saia com 
zíper invisível na parte traseira. Comprimento no joelho. 

PAR DE MEIAS ¾ 03 Finas, fio 40, de boa qualidade, na cor preta, marca Trifil ou similar. 

 Todos os uniformes deverão ser submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE, sendo 
os primeiros entregues em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, resguardado o direito 
da CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às 
condições mínimas de apresentação. 

 Os conjuntos de uniformes citados nas tabelas acima devem ser fornecidos semestralmente a 
cada empregado. 

 
 

5.5. DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DAS ÁREAS ENVIDRAÇADAS, INTERNA E 
EXTERNA – LOTE 2, ITEM 1. 

5.5.1. O Serviço compreende a Lavagem e limpeza geral das áreas envidraçadas, interna e 
externamente, incluídas as esquadrias de alumínio, com o fornecimento de material, mão-de-
obra, produtos de limpeza e equipamentos, numa área total aproximada de 2.595,02 m², 
detalhamento de áreas com freqüência trimestral. 

5.5.2. O Serviço será executado em áreas com altura superior a 2 metros, com média de altura de 5 
metros e altura máxima de 9 metros.  

5.5.3. O prédio contém pontos de fixação nas coberturas para a utilização de balancins ou de 
cordas. 

5.5.4. Os períodos de execução do serviço serão programados pela Câmara Municipal, de acordo 
com as quantidades contratadas e com a necessidade do serviço, sendo realizadas no mínimo 4 
limpezas anuais (1 por trimestre). 

5.5.5. O Serviço somente poderá ser iniciado mediante autorização prévia do fiscal do 
Departamento de Administração/fiscal do contrato. 

5.5.6. A empresa deverá disponibilizar equipe composta por profissionais capacitados e 
especializados na prestação de serviço de limpeza de vidros e fachadas envidraçadas. 

5.5.7. Deverá utilizar produtos e equipamentos de segurança certificados e regulamentados e de 
acordo com a NR-35 como plataformas elevadas, escadas, balancinhos, entre outros.  

5.5.8. Deverá atender a todas as normas da NR 35: norma que estabelece os requisitos mínimos e 
as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a 
execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou 
indiretamente com esta atividade. 

5.5.9. Deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários, tais como escadas, 
plataformas, cordas profissionais, etc. 

5.5.10. Deverá fornecer todos os produtos de limpeza, tais como máquinas de lavar, extensão 
telescópica, sabão neutro, panos, baldes, bucha para limpeza leve para não aranhar o vidro, de 
preferência com esfregão, rodo, borrifador e raspador com lamina, escovas e rodos equipados 
com hastes de longo alcance. 

5.5.11. Evitar usar máquinas que geram jatos d’água: a estanquidade das estruturas pode ser 
comprometida por conta da pressão pontual da água. 
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5.5.12. Usar sabão neutro profissional de preferência que não tenha não PH Alto ou totalmente 
neutro, evitando agredir os vidros com ou tratamentos superficiais das esquadrias (como pintura 
eletrostática e anodização) produtos abrasivos ou que possam causar corrosão. 

5.5.13. Utilizar, obrigatoriamente, nos locais disponíveis, os pontos de fixação nas coberturas para a 
utilização de balancins ou de cordas. Nos locais onde não for possível, existe a alternativa de se 
criar aberturas nas fachadas para o acesso dos profissionais de limpeza. 

 
6. DA FORMA DE EXECUÇÃO  
6.1. Para a prestação de serviços na sede desta Câmara Municipal, a empresa contratada deverá 
instruir os seus funcionários a observarem: 

 

 Regras de cordialidade e segurança no trato com os servidores, com os demais funcionários 
terceirizados que prestam serviços na Câmara Municipal e com o público externo; 

 O uso alinhado do uniforme, conforme descrições supracitadas, bem como a boa apresentação 
pessoal; 

 O uso do telefone a serviço, evitando o uso particular, que deverá ser ressarcido se ocorrer; 

 O zelo com todo o mobiliário, equipamento e materiais presentes nas dependências da 
Administração; 

 O zelo com a segurança interna dos servidores da Câmara Municipal, bem como de seu 
patrimônio, naquilo que for pertinente à prestação dos serviços. 
 
7. DA FISCALIZAÇÃO 
7.1. Nos termos do art. 67, da Lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993, atualizada, a execução do 
contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor ocupante do cargo de Chefe do Departamento 
de Administração, observado o que segue: 

 
a) O representante designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do objeto contratual; 
b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
c) A existência da fiscalização da Câmara Municipal/SJP de modo algum diminui ou altera a 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA na execução do contrato;  
d) A Câmara Municipal poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
LICITANTE VENCEDORA que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos 
incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

 
8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
8.1. O contrato terá vigência de 12 meses, a contar da assinatura do contrato, podendo, no interesse 
da Administração, ser prorrogado por meio de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, por 
tratar-se de serviço de natureza contínua, conforme faculta o art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, e alterações posteriores.  

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Constituem as obrigações da CONTRATADA:  
9.1.1. Iniciar a prestação dos serviços em no máximo 2 dias após a assinatura do contrato e nos 

horários fixados, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite 
de assumir os serviços conforme o estabelecido; 
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9.1.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando indivíduos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo 
funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

9.1.3. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações vigentes; 

9.1.4. Manter os funcionários uniformizados, fornecendo-lhes também os Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI´s quando necessários; 

9.1.5. Manter no Município de São José dos Pinhais, na Capital ou na Região Metropolitana 
estrutura administrativa e operacional que garanta a ininterrupta execução dos serviços e o pleno 
cumprimento de suas obrigações, resguardando a Administração de problemas advindos da 
dificuldade de contato com a CONTRATADA, quando da necessidade de regularização de 
pendências porventura existentes, comprovando esta exigência, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, após a assinatura do contrato; 

9.1.6. Designar encarregado (a) responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos, o qual deverá estar presente, SEMANALMENTE, fiscalizando e 
ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este (a) encarregado (a) terá a 
obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento 
dos serviços da CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
todas as falhas detectadas; 

9.1.7. Disponibilizar à CONTRATANTE a relação nominal dos empregados em atividade em suas 
dependências, mencionando os respectivos endereços residenciais e telefones, comunicando 
qualquer alteração; 

9.1.8. Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida, de acordo com o clima 
da nossa região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho; 

9.1.9. Não repassar os custos de uniforme e seus complementos a seus empregados; 
9.1.10. Prover toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos postos de serviços nos 

regimes contratados, sem interrupção, providenciando a imediata substituição dos empregados 
designados para a execução dos serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 
falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 
vigente; 

9.1.11. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 
acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer 
falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da 
mesma; 

9.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente as reclamações; 

9.1.13. Fornecer aos seus empregados vale transporte, auxílio-alimentação, de acordo com o horário 
de trabalho, e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho 
de suas atividades previsto em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho; 

9.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que venham a ser vítimas os seus 
empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes 
assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades do objeto da licitação;  

9.1.15. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como 
as ocorrências havidas, efetuando a reposição da mão-de-obra, em caráter imediato, na eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

9.1.16. Fazer seguro de seus empregados contra risco de acidentes de trabalho, responsabilizando-
se, também, pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros 
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decorrentes de sua condição de empregador, resultantes da execução do contrato, conforme 
exigência legal; 

9.1.17. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser 
causadas por seus empregados ou preposto, a terceiros ou ao próprio local de serviço, desde que 
fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho 
de 1993; 

9.1.18. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra entendida como 
inadequada ou não qualificada para a prestação dos serviços;  

9.1.19. Instruir seus funcionários quanto à necessidade de acatar as orientações da CONTRATANTE, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

9.1.20. Relatar à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde 
houver a prestação dos serviços;  

9.1.21. Manter seu pessoal orientado com relação a todo o funcionamento da sede da 
CONTRATANTE; 

9.1.22. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia 
recente; 

9.1.23. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, apresentando sempre que exigidos os comprovantes de regularidade à 
CONTRATANTE; 

9.1.24. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

9.1.25. Cumprir durante a vigência deste contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e 
municipais vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que 
houver dado causa; 

9.1.26. A licitante contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos 
ou supressões determinadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, até o limite 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na forma do art. 65, da Lei 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada.  

9.1.27. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer 
outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho das atividades 
referentes à execução do objeto do contrato, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer 
vínculo empregatício com os mesmos; 

9.1.28. Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos, que incidam ou venham a incidir 
sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, portanto, qualquer 
obrigação à CONTRATANTE com relação aos mesmos. A CONTRATADA responderá por qualquer 
recolhimento tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da 
execução do objeto contratual.  

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. Constituem as obrigações da CONTRATANTE:  
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive 

permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, quando 
relacionado à execução do contrato.  

10.1.2. Indicar quais os serviços que serão executados; 
10.1.3. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela; 



 

                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
                                       ESTADO DO PARANÁ 

 

 
____________________________________________________________________ 

Rua Veríssimo Marques, nº. 699 - CEP 83005-410 – São José dos Pinhais – PR 
CNPJ: 78.173.648/0001-57 – I.E: Isento - Fone: (41) 3299-6500 - Fax: (41) 3299-6597 – www.cmsjp.com.br 

36 

10.1.4. Solicitar a substituição do empregado que não estiver desempenhando suas atividades a 
contento, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;  

10.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e condições estabelecidos em 
contrato; 

10.1.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA.  
10.1.8. Rejeitar, ainda, qualquer nota fiscal/fatura que esteja em desacordo com o previsto neste 

instrumento contratual.  
 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1. O pagamento do objeto da licitação se dará mensalmente à Contratada, mediante apresentação 
da nota fiscal/fatura, que deverá corresponder aos serviços prestados no mês anterior e ser 
protocolada no endereço da Contratante, a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente ao da 
prestação dos serviços. 
11.2. O pagamento será efetuado em até 10 (quinze) dias contados da data do recebimento da nota 
fiscal/fatura, após a conferência e atestado pelo setor responsável pela fiscalização do contrato. 
11.3. O pagamento será realizado em favor da Contratada, através de boleto bancário ou de ordem 
bancária em conta corrente no banco indicado na proposta, devendo, para isso, ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetuado o 
crédito. 
11.4.  A liberação do pagamento está condicionada à apresentação dos seguintes documentos:  

a) Demonstrativo de dados referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
relativo ao mês anterior àquele da execução dos serviços; 

b) Apresentação de todos os contracheques, devidamente assinados pelos empregados 
relacionados aos serviços prestados, referente aos salários pagos no mês anterior àquele da execução 
dos serviços, não sendo aceito outro documento; 

c) Cópia da Guia de Previdência Social (GPS) do mês anterior àquele da execução dos serviços, 
devidamente quitada, em conformidade com o Demonstrativo de Dados Referente ao FGTS do 
respectivo mês da execução do serviço; 

d) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP do mês 
anterior àquele da execução dos serviços, devidamente quitada; 

e) Prova de regularidade com o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), através de 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através 
da apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

  
11.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário; 
11.6. Havendo atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATANTE, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser atualizado 
financeiramente, entre as datas previstas e efetivas do pagamento, de acordo com a variação “pro 
rata temporis” do IGPM/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente e, ainda, acrescido 
de multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia, sobre o valor atualizado, e demais cominações legais, 
independentemente de notificação.  

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão à conta de recursos 
consignados no orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, constantes das seguintes 
dotações orçamentárias: 

Lote 01 

Item Descrição Dotação 

01, 02, 03 e 
04  

Serviços de limpeza e de 
conservação 

3.3.90.37.00.00 – Locação de mão-de-obra. 
3.3.90.37.02.99 – Limpeza e Conservação demais 
setores da Administração Locação de mão-de-obra. 

05 e 06 Serviços de recepção 
3.3.90.37.00.00 – Locação de mão-de-obra. 
3.3.90.37.01.00 – Apoio Administrativo, Técnico e 
Operacional 

 

Lote 02 

Item Descrição Dotação 

01 
Serviços de limpeza de 

vidros 

3.3.90.39.00.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
3.3.90.39.78.99 – Limpeza e Conservação demais 
setores da Administração Locação de mão-de-obra. 

 
 

13. DOS VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PARA CONTRATAÇÃO 
13.1. A Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, com base na pesquisa realizada durante a fase 
interna do procedimento licitatório, fixa como critério de aceitabilidade da proposta de preço a ser 
apresentada pelas licitantes, os valores máximos da contratação, conforme discriminado no quadro 
abaixo, ficando a licitante ciente de que a proposta de preços apresentada com valores superiores aos 
aqui estabelecidos, tanto em relação aos itens individualizados quanto ao valor global da proposta, 
SERÁ DESCLASSIFICADA: 

 

LOTE 1 
   Valor Médio de Mercado  VALOR UNIT.  

Item Qtd Unidade  VLR. MENSAL   VLR. TOTAL  
UNID. 
MEDIDA 

QTDE. 
R$ /POR 
POSTO 

 1151 - SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO - POSTO DE 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
08 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 40 
HORAS SEMANAIS (1 POSTO) 

12  MÊS  R$ 2.757,32   R$ 33.087,84  POSTO 1 R$ 2.757,32 

 1149 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - 
POSTO DE SERVENTE DE LIMPEZA, 
06 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 30 
HORAS SEMANAIS (3 POSTOS) 

12  MÊS  R$ 8.879,70   R$ 106.556,40  POSTO 3 R$ 2.959,90 

 1148 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - 
POSTO DE SERVENTE DE LIMPEZA, 
08 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 40 
HORAS SEMANAIS (5 POSTOS) 

12  MÊS  R$ 15.908,88   R$ 190.906,56  POSTO 5 R$ 3.181,78 
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 1150 - SERVIÇOS DE 
LIMPEZA/COPEIRA - POSTO DE 
SERVENTE DE LIMPEZA COM 
CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO DE 
COPEIRA, 08 HORAS DIÁRIAS, DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
TOTALIZANDO 40 HORAS 
SEMANAIS (2 POSTOS) 

12  MÊS  R$ 6.822,14  R$ 81.865,68 POSTO 2 R$ 3.411,07 

 1152 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - 
POSTO DE RECEPCIONISTA, 06 
HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 30 
HORAS SEMANAIS (1 POSTO) 

12  MÊS  R$ 3.120,63  R$ 37.447,56 POSTO 1 R$ 3.120,63 

 1153 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - 
POSTO DE RECEPCIONISTA, 4 
HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 20 
HORAS SEMANAIS (1 POSTO) 

12  MÊS  R$ 2.545,86  R$ 30.550,32 POSTO 1  R$ 2.545,86  

Total Lote 01   R$ 40.034,53   R$ 480.414,36  
   

Valor global em caso de prorrogação (60 meses)  R$ 2.402.071,80  
   

 
LOTE 02 

  QTDE 
UNID. 
MEDIDA 

 VLR.    VLR. TOTAL    VALOR UNIT.  

 1154 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 
ÁREAS ENVIDRAÇADAS - 
LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DAS 
ÁREAS ENVIDRAÇADAS, INTERNA 
E EXTERNA, INCLUÍDAS AS 
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MÃO-DE-OBRA, PRODUTOS DE 
LIMPEZA E EQUIPAMENTOS, NUMA 
ÁREA TOTAL APROXIMADA DE 
2.595 M², SOB DEMANDA, COM 
FREQÜÊNCIA TRIMESTRAL. 

4  SERV  R$ 7.441,92   R$ 29.767,68   M²  2.595,02  R$ 2,87  

Total Lote 02  R$ 7.441,92   R$ 29.767,68        

Valor global em caso de prorrogação (60 meses)  R$ 148.838,40  
   

        
VALOR TOTAL ANUAL (LOTE 1 + LOTE 2)   R$ 510.182,04  

 
 
14. DO VALOR GLOBAL ESTIMADO  
14.1. O valor global estimado para o período da contratação é de R$ 510.182,04 e, no caso de 
prorrogação do(s) contrato(s) para os exercícios seguintes, até o limite de 60 meses, é de R$ 
2.550.910,20 
 
14.2. O valor total estimado não poderá, em hipótese alguma, ser exigido e nem considerado como 
pagamento mínimo, podendo ocorrer dispêndio inferior a este valor durante a vigência do contrato.  

 
15. AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa 
da CONTRATADA nos prazos previstos no art. 87, §§ 2º e 3º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, 
aplicar as seguintes sanções:  

1. Advertência;  
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2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o evento ou parcela do serviço em atraso, o que for  aplicável e 

devido na época do inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas no 

contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 

oficial. 

3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

4. Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida  a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a licitante ressarcir ao contratante pelos prejuízos resultantes e após  decorrido 

o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

 

15.2. As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente nos termos do art. 87, 

da Lei nº. 8666/93 e alterações.  

 

16. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

16.1. O critério de julgamento da licitação e de aceitação da proposta será de menor valor global, por 

lote. 

 

17. DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

A empresa declarada vencedora do lote 01 deverá apresentar a Planilha de Custos e Formação de 
Preços, conforme modelo anexo a este Termo de Referência. 

17.1. A Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pelo licitante vencedor será a referência 
para a análise de pedidos reajuste ou de reequilíbrio contratual, não se admitindo a inclusão, por 
ocasião da repactuação, de benefícios ou custos não previstos na proposta inicial, exceto quando se 
tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho, observado o disposto no art. 6º desta Instrução Normativa. 
17.2. A Planilha de Custos e Formação de Preços interna elaborada pela Câmara Municipal será a 
referência para análise e aprovação da Planilha apresentada pelo licitante vencedor; 

17.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços interna elaborada pela Câmara Municipal tem como 
base nos seguintes documentos, sendo que estes servirão de apoio para análise e aprovação da 
Planilha apresentada pelo licitante vencedor: 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO / SECRETÁRIA DE GESTÃO - SEGES - Dispõe sobre as regras e 
diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e Fundacional. 

 CADERNO DE LOGÍSTICA Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação / Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. – 
Brasília: SLTI, 2014. (Caderno de Logística; Contratações públicas sustentáveis – abril 2014). 

  ESTUDO SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS VALORES LIMITES SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO - UNIDADE DA FEDERAÇÃO: PARANÁ, ANO: 2017 - Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão / Secretaria de Gestão – SEGES 
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18. DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS DOS CONTRATOS  
18.1. O critério de reajustamento de preços deverá ser por repactuação, pela demonstração analítica 
da variação dos componentes dos custos. 

18.2. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, será utilizada nesta contratação 
de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja 
observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta e planilha 
de custos e formação de preços inicial se referir. 

18.3. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade 
disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado e não 
poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o inciso XXI 
do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber 
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta. 

18.4. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, em respeito ao 
princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, de acordo com as categorias profissionais envolvidas na contratação. 

18.5. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente 
desses instrumentos. 

18.6. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do 
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação 
da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às 
datas-bases destes instrumentos. 

18.7. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação. 

18.8. As repactuações envolvendo mão-de-obra (folha salarial) serão precedidas obrigatoriamente de 
solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por 
meio de apresentação de nova Planilha de Custos e Formação de Preços e do novo Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação. 

18.9. 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, Acordo, Convenção ou 
Dissídio Coletivo de Trabalho. 

18.10. As repactuações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo ao contrato, independente 
de coincidirem com a prorrogação contratual. 

18.11. A análise do pedido de reajuste ficará suspensa enquanto a contratada não cumprir os atos 
ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos 
custos. 

18.12. A Câmara Municipal poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada 
pela contratada. 

18.13. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o reconhecimento deste 
perante a CONTRATANTE a partir data do registro, no órgão regional do Ministério do Trabalho e 
Emprego, do Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que fixar o novo salário normativo da 
categoria profissional abrangida pelo contrato, observada a periodicidade anual; 

18.14. A variação de custos decorrente do mercado, assim entendidas como os custos de insumos, 
equipamentos ou outros não decorrentes da utilização de mão-de-obra com dedicação exclusiva, 
somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do efetivo aumento dos custos, 
considerando-se:  

a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 
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b) As particularidades do contrato em vigência; 
c) A nova planilha com variação dos custos apresentada; 
d) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes; e  

e) A disponibilidade orçamentária da contratante. 
18.15. As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência 
do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 
encerramento do contrato. 

18.16. Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito à repactuação no prazo 
estabelecido neste item e, por conseqüência, firmar o instrumento de aditamento de prorrogação do 
contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em 
relação ao último acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa; 

18.17. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas da 
seguinte forma:  

I. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral; 
II. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação 

envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de 
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, contemplar 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.  

18.18. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a 
motivaram e apenas em relação à diferença porventura existente.  

 
São José dos Pinhais, 29 de novembro de 2017 
 
Assinam o original: 

Responsável pela elaboração:                           Everaldo Ferreira de Souza 
                                                                            Chefe da Divisão de Compras e Materiais 

 

Ciente e de acordo: 

                                       Dielce Rodrigues da Silva                      Adilson Ratacheski Junior 
                          Chefe Departamento de Administração                                                Diretor Geral  
                                           Fiscal de Contrato                                                       
 
      
Conclusão Nos termos e para os fins do artigo 7.º, § 2.º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores, APROVO o Termo de Referência e AUTORIZO a realização da Despesa. 
 
São José dos Pinhais, _________/________/ 2017 
 

                        Assis Manoel Pereira 
                      Presidente 
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ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS  
(emitir em papel que identifique a licitante) 

 
UTILIZAR UMA PLANILHA PARA CADA TIPO DE SERVIÇO: 

- SERVENTE DE LIMPEZA 40 HORAS 
- SERVENTE DE LIMPEZA 30 HORAS 
- SERVENTE DE LIMPEZA C/ FUNÇÃO COPEIRA 40 HORAS 
- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS 
- RECEPCIONISTA 30 HORAS 
- RECEPCIONISTA 20 HORAS 

 

 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PROCESSO Nº 600/2017  

LICITAÇÃO:  

Discriminação dos Serviços 

A Data de apresentação da proposta   

B São José dos Pinhais   

C Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com o número de registro no MTE: PR000093/2017. 2017 

D Nº de meses de execução contratual 12 

 

Identificação do Serviço 

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar  

  POSTO   

 

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  SERVENTE  

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)  5143-20  

3 Salário Nominativo da Categoria Profissional 40 HORAS   

4 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  SERVENTE  

5 Data base da categoria (dia/mês/ano) fev/17 

 

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO %  VALOR (R$)  

A Salário Base    R$                         -    

B Adicional Periculosidade  0,00%  R$                         -    

C Adicional Insalubridade 0,00%  R$                         -    

D Adicional Noturno 0,00%  R$                         -    

D1  Repercusão do Ad.N. no D.S.R.    R$                         -    

E Adicional de Hora Noturna Reduzida    R$                         -    

F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado     R$                         -    

F1 Repercusão do DSR - Hora Extra no Feriado trabalhado     R$                         -    

G Outros (especificar)    R$                         -    

TOTAL DO MÓDULO 1  R$                         -    
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MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias %  VALOR (R$)  

A 13 (Décimo-terceiro) salário  8,33%  R$                         -    

B Férias e Adicional de Férias 2,78%  R$                         -    

TOTAL SUBMÓDULO 2.1    R$                         -    

REMUNERAÇÃO + 13º Salário, Férias e Adicional de Férias  R$                         -    

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições %  VALOR (R$)  

A INSS  20,00%  R$                         -    

B Salário Educação  2,50%  R$                         -    

C SAT (Seguro Acidente de Trabalho) 3,000%  R$                         -    

D SESC ou SESI 1,50%  R$                         -    

E SENAI - SENAC  1,00%  R$                         -    

F SEBRAE  0,60%  R$                         -    

G INCRA  0,20%  R$                         -    

H FGTS 8,00%  R$                         -    

TOTAL SUBMÓDULO 2.2 36,80%  R$                         -    

  

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários    VALOR (R$)  

A Transporte (3,70)     

B Auxílio-Refeição/Alimentação (330,00)     

C Assistência Médica e Familiar      

D Auxilio Creche     

E Beneficio Social Familiar     

F Fundo de Formação Profissional      

G Outros (especificar)    R$                         -    

TOTAL SUBMÓDULO 2.3  R$                         -    

  

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários  VALOR (R$)  

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias  R$                         -    

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições  R$                         -    

2.3 Benefícios Mensais e Diários  R$                         -    

TOTAL DO MÓDULO 2  R$                         -    

  

MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 

3 3.1 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO %  VALOR (R$)  

A Aviso Prévio Indenizado    R$                         -    

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado    R$                         -    

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado    R$                         -    

  Custo do aviso prévio indenizado (Valor a ser provisionado nos casos de Aviso Prévio Indenizado + 

multa do FGTS e Contribuição Social.) 

   R$                         -    

  3.2 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO     

D Aviso Prévio Trabalhado     R$                         -    

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado    R$                         -    

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.     R$                         -    
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  Custo do aviso prévio trabalhado (Valor a ser provisionado nos casos de Aviso Prévio trabalhado + 

multa do FGTS e Contribuição Social.) 

   R$                         -    

  3.3 - DEMISSÃO COM JUSTA CAUSA     

  Custo da Demissão com justa causa    R$                         -    

        

TOTAL DO MÓDULO 3 0,00%  R$                         -    

  

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

Submódulo 4.1 - Ausências Legais    VALOR (R$)  

  TIPO ESTIMATIVA DE 

REPOSIÇÕES/ANO 

CUSTO 

EMPREGADO 

POR DIA 

    44 SEM 0 

A Férias      20,7123    R$                         -    

B Ausencia Justificada     1,0000    R$                         -    

C Acidente de trabalho     1,7000    R$                         -    

D Afastamento por doença     3,4521    R$                         -    

E Consulta médica filho     0,3063    R$                         -    

F Óbito na familia     0,0415    R$                         -    

G Casamento     0,0489    R$                         -    

H Doação de Sangue     0,0200    R$                         -    

I Testemunho     0,0040    R$                         -    

J Paternidade     0,2481    R$                         -    

K Maternidade     3,2820    R$                         -    

L Consulta pré-natal     0,0132    R$                         -    

        30,8284    R$                         -    

TOTAL SUBMÓDULO 4.1    R$                         -    

  

Submódulo 4.2 - Intrajornada %  VALOR (R$)  

A Reposição na intrajornada - Intervalo para Repouso ou Alimentação    R$                         -    

TOTAL SUBMÓDULO 4.2    R$                         -    

  

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE  VALOR (R$) 

4.1 Ausências Legais  R$                         -    

4.2 Reposição na Intrajornada  R$                         -    

TOTAL DO MÓDULO 4  R$                         -    

  

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 

5 INSUMOS DIVERSOS    VALOR (R$)  

A Uniformes  1,45%  R$                         -    

B Materiais    R$                         -    

C Equipamentos -   

D Outros (especificar) -  R$                         -    

TOTAL DO MÓDULO 5 -  R$                         -    

  

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO %  VALOR (R$)  

A Custos Indiretos 3%  R$                         -    
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B Lucro (LAI) 6,79%  R$                         -    

C TRIBUTOS 14,25%   

C.1 PIS 1,65%  R$                       -    

C.2 COFINS 7,6%  R$                         -    

C.3 ISS 5%  R$                         -    

TOTAL DO MÓDULO 6    R$                         -    

  

a) Tributos % = Uma vez que os impostos incidem sobre a Receita Bruta, e que o lucro é calculado 

também 

com base na Receita Bruta, temos que:  Percentual do CITL: obtido através da fórmula adotada 

pela FIA: 1 + CI / 1-T-L = 

30,45%   

b) Base de cálculo/custos diretos (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5)   R$                         -    

c)  base de cálculo/tributos (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5 - CI + LAIR)   R$                         -    

      

  

  

  

  

 

2. QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)  VALOR (R$)  

A MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO  R$                         -    

B MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS  R$                         -    

C MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO  R$                         -    

D MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE  R$                         -    

E MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS  R$                         -    

  Subtotal (A + B + C + D + E)  R$                         -    

F MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO  R$                         -    

PREÇO TOTAL POR EMPREGADO  R$                         -    

 

 

3. QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

Tipo de serviço (A) Valor 

proposto por 

empregado 

(B) 

Quantidade 

de empregado 

por posto (C) 

Valor proposto 

por posto 

(D) = (BxC) 

Quantidad

e de postos 

(E) 

Quantidade 

total de 

empregados 

 Valor total do 

serviço (F)=(DxE)  

I 0  R$ -    1  R$ -    0 0  R$ -    

        

        

        

 

4. QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

  Descrição  VALOR (R$)  

A Valor proposto por unidade de medida  R$                         -    

B Valor mensal do serviço  R$                         -    

C Valor Global da Proposta (valor mensal do serviço X nº meses do contrato).  R$                         -    



 

                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
                                       ESTADO DO PARANÁ 

 

 
____________________________________________________________________ 

Rua Veríssimo Marques, nº. 699 - CEP 83005-410 – São José dos Pinhais – PR 
CNPJ: 78.173.648/0001-57 – I.E: Isento - Fone: (41) 3299-6500 - Fax: (41) 3299-6597 – www.cmsjp.com.br 

46 

ANEXO II 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 
Processo Administrativo nº. 600.2017 

 
 

MODELO 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

Através do presente termo, credenciamos o (a) Sr. (a) ............, portador (a) da Cédula de Identidade 
R.G. nº. .............. e CPF sob nº. ..................., a participar da licitação instaurada pela Câmara 
Municipal de São José dos Pinhais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 - Processo 
Administrativo nº. 600.2017 na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa ........(razão social e CNPJ)..............., bem como formular 
propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

 
 

 
Local e data 

 
 
 

___________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
 
- Apresentar com firma reconhecida e em separado dos envelopes de proposta e documentação.  
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ANEXO III 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 
Processo Administrativo nº. 600.2017 

 
 

MODELO 
(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

A empresa_______ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº. ______________, sediada 
________ (endereço completo), DECLARA, para os devidos fins e sob os ditames da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, para participar da licitação instaurada pela Câmara 
Municipal de São José dos Pinhais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 - Processo 
Administrativo nº. 600/2017, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002. 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 

 - Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO IV 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 

Processo Administrativo nº. 600.2017 
 

 
MODELO 

(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE PORTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

 
 
 

 
A empresa ______(razão social), CNPJ nº _______________, sediada _________________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr.  (a) 
_______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
___________________ e do CPF nº. __________________, abaixo assinado, para fins de participação 
na licitação instaurada pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 10/2017 - Processo Administrativo nº. 600.2017, declara expressamente, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei que ESTÁ ENQUADRADA como _________ 
(microempresa ou empresa de pequeno porte), conforme definido no Capítulo II da Lei 
Complementar nº. 123, de 14/12/2006, podendo, para tanto, usufruir do tratamento diferenciado e 
favorecido em licitações conforme Capítulo V – “Do Acesso aos Mercados”, daquele corpo 
normativo, na forma prevista no respectivo Edital.  
 
 

Local e data 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 

 
OBSERVAÇÕES:  
 

 - Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação;  

 - Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, 
nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;  

 - A não apresentação desta Declaração será interpretada como o não enquadramento da 
licitante como ME ou EPP e as implicações da LC nº. 123/2006, ou a opção pela não utilização 
do direito de tratamento diferenciado.  
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ANEXO V 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 

Processo Administrativo nº. 600.2017 

 

 

MODELO 

(em papel timbrado/identificado da empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO 
RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
 

A empresa _______ (razão social), inscrita no CNPJ/MF sob n°. _____, sediada 
______(endereço completo), DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 - 
Processo Administrativo nº. 600.2017, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências 
posteriores.  

 
DECLARA, também, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: (   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 
 
 

Local e data 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do representante legal  

Nº. RG ou CPF/MF 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO VI 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 
Processo Administrativo nº. 600.2017 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº. ____/2017. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO E RECEPÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E A 
EMPRESA..... 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº. 78.173.648/0001-57, com sede na Rua Veríssimo Marques, nº. 699, Centro, São 
José dos Pinhais/PR, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Assis Manoel Pereira, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da CI/RG nº. ....SSP/PR e do 
CPF/MF nº. ...., neste ato denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa........., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ....., com sede na Rua ........, neste ato 
representada por seu ......, Senhor (a) ....., (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado em 
....../..., portador da CI/RG nº. ... SSP/UF e do CPF/MF nº. ...., doravante denominada CONTRATADA, 
tendo em vista a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 - Processo 
Administrativo nº. 600.2017, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
Municipal nº. 1.379, de 1º de fevereiro de 2006, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, e suas alterações, e demais normas que regem a matéria, resolvem celebrar o 
presente Contrato de prestação de serviços, sob a forma de execução indireta, no regime de 
empreitada por preço global, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui o objeto deste contrato a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, 

recepção  e copeiragem, com fornecimento de mão de obra, na sede da Câmara Municipal de São 
José dos Pinhais/PR, e/ou serviços de limpeza de áreas envidraçadas, conforme segue: 

 

LOTE 1 

Item Descrição Jornada de Trabalho 
Turnos de 
trabalho 

Quantidade  
de Postos 

01 Servente de limpeza 
08 (oito) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 40 
(quarenta) horas semanais. 

6h às 11h 
12h às 13h 

 
05 

02 Servente de limpeza 
06 (seis) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 30 (trinta) 
horas semanais. 

16h a 22h 03 

03 
Servente de limpeza 

c/ cumulação de 
função - copeira 

08 (oito) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 40 
(quarenta) horas semanais. 

8h às 12h 
13h às 17h 

01 
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04 
Auxiliar de serviços 

gerais 

08 (oito) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 40 
(quarenta) horas semanais. 

7h às 11h 
12h às 16h 

01 

05 
Recepcionista  

 

06 (seis) horas diárias de segunda a 
sexta-feira, totalizando 30 (trinta) 
horas semanais. 

08h às 11h 
12h às 15h 

01 

06 
Recepcionista 

 

04 (quatro) horas diárias de segunda 
a sexta-feira, totalizando 20 (vinte) 
horas semanais. 

13h às 17h 01 

  

Lote 02 

Item Descrição 
Unid. 

Medida 
Quantidade  

Frequencia anual 

01 

Lavagem e limpeza geral das áreas 
envidraçadas, interna e externamente, 
incluídas as esquadrias de alumínio, com o 
fornecimento de material, mão-de-obra, 
produtos de limpeza e equipamentos, numa 
área total aproximada de 2.595,02m², com 
freqüência trimestral.  

M² 2.595,02 
4  

(1 vez por 
trimestre) 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1. presente Contrato vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, 
cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 
a) Processo Administrativo nº. 600.2017; 
b) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 e seus anexos; 
c) Proposta Comercial da Contratada, datada de ...../...../2017.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO   
 

3.1. O contrato terá prazo de vigência e execução de 12 meses a contar da data de sua assinatura, 
podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado através de termo aditivo, até o limite de 60 
(sessenta) meses, por tratar-se de serviço de natureza contínua, conforme faculta o art. 57, inciso II, 
da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA – LOTE 1, ITEM 1 E 2 

4.1.1. Os serviços de limpeza deverão ser executados de acordo com as especificações e periodicidades 
estipuladas abaixo:  

 
A. DIARIAMENTE 

 Limpeza com flanela e/ou desinfecção com pano úmido das mesas, balcões, armários, arquivos, 
prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis e utensílios 
existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.; 
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 Varrição completa de todas as dependências prediais, tais como: corredores, banheiros, halls, 
áreas contíguas de circulação, etc.; com a aplicação de pano úmido e de produto adequado ao piso, 
duas vezes ao dia, ou mais vezes quando necessário;  

 Limpeza com lavagem e desinfecção com produtos adequados dos banheiros, louças sanitárias, 
mictórios, espelhos, saboneteiras, metais em geral, etc., duas vezes ao dia, ou mais vezes quando 
necessário, repondo toalhas, papel higiênico, sabonete líquido, etc.  

 Recolhimento do lixo dos coletores e cinzeiros, inclusive dos banheiros, duas vezes ao dia, ou 

mais quando necessário, removendo-os para o local indicado pela Administração; 
 Limpeza e polimento com produto adequado para a remoção de eventuais manchas de qualquer 
natureza em maçanetas, portas, paredes divisórias, etc. 

 Limpeza e desinfecção com produtos adequados da copa e do refeitório, sempre que 
necessário;  

 Limpeza das salas de reunião, após o seu uso, ou quando necessário;  

 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza, lavação e aspirando o pó; 

 Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 

 Limpeza do elevador com produtos adequados; 

 Limpeza de corrimãos; 

 Limpeza de portas de vidro com pano umedecido em álcool; 

 Limpeza de bebedouros;  

 Lavagem de panos, baldes e demais utensílios utilizados na limpeza, em tanques e locais 
próprios para este fim;   

 Executar demais serviços não mencionados considerados necessários à limpeza diária.  
 

B. SEMANALMENTE 

 Limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos;  

 Varrição e lavagem das áreas externas às dependências prediais, sendo calçadas, pátio e 
estacionamento coberto;  

 Limpeza completa da copa e do refeitório, inclusive lavar pisos e paredes;  

 Lavagem e higienização de bebedouros, geladeiras, forno de microondas e fogão;  

 Limpeza, com produto adequado, de portas, barras e batentes pintados com tinta à óleo ou 
verniz sintético;  

 Lustrar com flanela todo o mobiliário envernizado;  

 Limpeza, com produtos adequados, as forrações de couro ou tecido em sofás, cadeiras e 
poltronas;  

 Lavagem completa dos banheiros, corredores e escadas;  

 Limpeza e polimento de todos os metais, como válvulas, registros, torneiras, fechaduras, etc.;  

 Limpeza de espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;  

 Limpar, encerar e lustrar, com material e produtos apropriados, todo o piso em granito;  

 Limpeza com pano úmido e produto adequado de todas as luminárias internas e externas, etc. 

 Remoção do pó de livros e de outros materiais armazenados em estantes e arquivos, e de 
objetos de decoração, inclusive quadros, murais, persianas, etc. 

 Executar demais serviços não mencionados considerados necessários à limpeza semanal;  
 

C. MENSALMENTE  

 Limpeza geral com produtos adequados de áreas envidraçadas internas das dependências 
prediais. 
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 Limpeza geral e completa, com produtos adequados, das paredes internas, portas, rodapés, 
maçanetas e persianas; 

 Executar demais serviços não mencionados considerados necessários à limpeza mensal;   
 

D. SEMESTRALMENTE 

 Lavagem geral e completa, com produtos e equipamentos adequados, de pisos acarpetados. 
 

4.1.2. Os uniformes que serão utilizados nos serviços de limpeza devem seguir a descrição abaixo:  
 

UNIFORMES- SERVIÇOS DE LIMPEZA  
 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

CAMISETA 03 Malha fria, gola esporte, com emblema da empresa  

MOLETOM DE MANGA 
LONGA  

02 
Moletom forrado 

BOTA 01(PAR) Na cor preta, de borracha, com proteção anti-microbiana 

CALÇA 02 Jeans básica 

PAR DE MEIAS  03 Em algodão, de boa qualidade. 

4.1.3. Todos os uniformes deverão ser submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE, sendo 
os primeiros entregues em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, resguardado o direito 
da CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às 
condições mínimas de apresentação. 

4.1.4. Os conjuntos de uniformes citados nas tabelas acima devem ser fornecidos semestralmente a 
cada empregado. 

 

4.2. DOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM – LOTE 1, ITEM 3 

4.2.1.  A prestação dos serviços de copeiragem compreenderá as seguintes tarefas: 

 Atender à copa da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, executando todos os serviços 
inerentes ao fornecimento de café, lanches e bebidas para as diversas autoridades recepcionadas 
nesta instituição, bem como quando da realização de eventos, sessões ordinárias, especiais ou 
extraordinárias. 
 

4.2.2. Os uniformes que serão utilizados no serviço de copeiragem devem seguir a descrição abaixo:  
 

UNIFORMES – SERVIÇOS DE COPEIRA  
 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

AVENTAL PROFISSIONAL 02 

Avental profissional. Modelo com transpasse para 
fechamento na frente, confeccionado em sarja resistente 
100% algodão, na cor preta. O fechamento das alças 
superiores em velcro, para regulagem de altura. O bolso 
deve ser grande. Bolso na frente. Medidas aproximadas: 
altura - 0,92 m e largura – 1,25 m.  
 

CAMISA SOCIAL 03 
Camisa social branca de manga comprida, em algodão. 
 

TOUCA 03 Touca de cabelo na cor branca; 

SAPATO 01 (PAR) 
Sapato em couro macio ou tênis em couro com solado 
emborrachado antiderrapante e resistente 

PAR DE MEIAS  03 Em algodão, de boa qualidade. 
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4.2.3. Todos os uniformes deverão ser submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE, sendo 
os primeiros entregues em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, resguardado o direito 
da CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às 
condições mínimas de apresentação. 

4.2.4. Os conjuntos de uniformes citados nas tabelas acima devem ser fornecidos semestralmente a 
cada empregado. 

 
4.3. DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) – LOTE 1, ITEM 4 

4.3.1. A prestação dos serviços de conservação compreenderá as seguintes tarefas: 

 Execução de serviços de carregamento de móveis ou outros bens materiais; 

 Auxílio em serviços de manutenção predial; 

 Varrição e lavagem do estacionamento da Contratante; 

 Manutenção geral do jardim; 

 Auxiliar em outras tarefas que se fizerem necessárias. 
 

4.3.2. Os uniformes que serão utilizados devem seguir a descrição abaixo:  

UNIFORMES – SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (AUXILIAR SERV. GERAIS)  
 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

JALECO 02 Jaleco em brim com emblema da empresa  

CAMISA POLO 02 
Camiseta polo com bolso e 2 botões, com emblema da 
empresa 

CALÇA JEANS 02 Calça Jeans convencional 

CINTO DE COURO 1 Cinto em couro convencional 

MEIAS (PAR) 03 Em algodão, de boa qualidade. 

BOTA (PAR) 02 
Bota c/ solado de borracha (par) em couro macio ou tênis 
em couro com solado emborrachado antiderrapante e 
resistente 

4.3.3. Todos os uniformes deverão ser submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE, sendo 
os primeiros entregues em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, resguardado o direito 



 

                            CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
                                       ESTADO DO PARANÁ 

 

 
____________________________________________________________________ 

Rua Veríssimo Marques, nº. 699 - CEP 83005-410 – São José dos Pinhais – PR 
CNPJ: 78.173.648/0001-57 – I.E: Isento - Fone: (41) 3299-6500 - Fax: (41) 3299-6597 – www.cmsjp.com.br 

55 

da CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às 
condições mínimas de apresentação. 

 

4.4. DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO – LOTE 1, ITEM 5 E 6 
4.4.1. Os serviços de recepção compreendem as seguintes atividades: 

 A Atender ao público, recebendo-o de forma educada e prestativa e fornecendo informações 
precisas e objetivas; 

 Operacionalizar o sistema de controle de acesso da CONTRATANTE; 

 Registrar em equipamento computadorizado a entrada de visitantes emitindo os crachás 
correspondentes. 

 Controlar a saída de visitantes, retomando os crachás. 

 Comunicar aos funcionários sobre a chegada de visitantes. 

 Anotar recados telefônicos fora do horário do expediente dos funcionários. 

 Orientar e encaminhar o público; 

 Receber correspondências e encaminhá-las ao lugar correspondente; 

 Protocolizar processos e documentos recebidos; 

 Prestar atendimento telefônico, fornecendo informações ao público sobre a localização de 
pessoas ou de dependências segundo determinação da CONTRATANTE; 

 Realizar controle de acesso de pessoas às dependências desta Casa Legislativa, nas formas 
determinadas pela CONTRATANTE; 

 Manter o local em ordem e sem aglomeração; 

 Prestar informações aos usuários, pessoalmente e por telefone, sobre assuntos inerentes a suas 
atividades no setor; 

 Zelar pela limpeza e manutenção das instalações, mobiliárias e equipamentos do setor, 
solicitando e apontando providências necessárias às pessoas encarregadas dessas atividades; 

 Apontar consertos necessários à conservação de bens, instalações e equipamentos, 
providenciando se for o caso a sua execução; 

 Observar as normas internas de segurança; 

 Realizar outras tarefas, pertinentes à função, de acordo com normas e orientações, segundo a 
conveniência da administração; 

 Comunicar qualquer anormalidade aos vigilantes; 

 Orientar a movimentação de pessoas e volumes quando da entrada e saída das dependências 
desta Câmara Municipal. 

 Atender e transferir chamadas telefônicas, transmitir e receber fax, digitalizar documentos, 
operar máquinas de reprodução de documentos; 

 Averiguar a previsão de chegada e saída individual e de grupo em reuniões de trabalho; 

 Manter organizado seu local de trabalho; 

 Manter ética condizente com o seu local de trabalho; 

 Comunicar imediatamente ao responsável designado pelo CONTRATANTE, para fiscalizar e 
acompanhar a execução contratual, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

 Organizar materiais de trabalho, incluindo o controle e o recebimento de volumes, 
correspondências e outros expedientes, bem como a organização de arquivos simples de papéis e 
documentos; 
 

4.4.2. Os requisitos mínimos exigidos para o exercício da função de recepcionista são: 

 Discrição e iniciativa; 
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 Boa dicção, polidez no trato com o público e colegas de trabalho; 

 Conhecimentos básicos de informática; 
 

4.4.3. Os uniformes que serão utilizados nos serviço de recepção devem seguir a descrição abaixo:  
 

UNIFORME MASCULINO – SERVIÇOS DE RECEPÇÃO 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

BLAZER 02 

Na cor preta, em tecido microfibra ou two way, forrado 
internamente, inclusive na manga, de boa qualidade, emblema da 
empresa bordado no lado superior esquerdo, com dois bolsos 
inferiores.  

CAMISA SOCIAL 03 
Estilo social em tecido, gola com entretela, 65% poliéster e 35% 
algodão, na cor branca, com botões nos punhos e emblema da 
empresa bordado no lado superior esquerdo. 

PAR DE SAPATOS 02 
Em couro legítimo, cor preta, sem cadarço, confortável e adequado 
para o trabalho, tipo social masculino 

CALÇA 03 
Calça comprida social, reta, com zíper e botão, cós normal, com 
presilha para cinto, na cor preta 

PAR DE MEIAS 03 
Tecido 60% algodão, 39% poliamida e 1% elastano, na cor preta, de 
boa qualidade, marca Lupo ou similar. 

SUÉTER DE LÃ 02 
Fechado, gola em “V”, corte masculino, manga longa, que possa ser 
usado com o blazer nos dia mais frios, na cor cinza 

UNIFORME FEMININO - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO 

TIPO QTDE. DESCRIÇÃO 

BLAZER 02 

Na cor preta, em tecido microfibra ou two way, forrado 
internamente, inclusive na manga, de boa qualidade, emblema da 
empresa bordado no lado superior esquerdo, com dois bolsos 
inferiores.  

CAMISA SOCIAL 03 
Em tecido VANESSA, gola com entretela compatível com o modelo, 
cor branca, de boa qualidade. 

SUÉTER DE LÃ 02 
Fechado, gola em “V”, corte feminino, manga longa, que possa ser 
usado com o blazer nos dia mais frios, na cor cinza 

PAR DE SAPATOS 02 
Na cor preta, de boa qualidade, com 5cm de salto, de couro, tipo 
scarpin ou estilo boneca. Marca Picadilly ou Beira Rio ou Dakota ou 
similar. 

CALÇA/SAIA 03 
Tipo esporte fino, na cor preta, corte reto, em tecido microfibra ou 
two way, de boa qualidade, cós normal, com zíper e botão. Saia com 
zíper invisível na parte traseira. Comprimento no joelho. 

PAR DE MEIAS ¾ 03 Finas, fio 40, de boa qualidade, na cor preta, marca Trifil ou similar. 

 Todos os uniformes deverão ser submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE, sendo 
os primeiros entregues em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, resguardado o direito 
da CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às 
condições mínimas de apresentação. 

 Os conjuntos de uniformes citados nas tabelas acima devem ser fornecidos semestralmente a 
cada empregado. 

 
 

4.5. DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DAS ÁREAS ENVIDRAÇADAS, INTERNA E EXTERNA 
– LOTE 2, ITEM 1. 
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4.5.1. O Serviço compreende a Lavagem e limpeza geral das áreas envidraçadas, interna e 
externamente, incluídas as esquadrias de alumínio, com o fornecimento de material, mão-de-
obra, produtos de limpeza e equipamentos, numa área total aproximada de 2.595,02 m², 
detalhamento de áreas com freqüência trimestral. 

4.5.2. O Serviço será executado em áreas com altura superior a 2 metros, com média de altura de 5 
metros e altura máxima de 9 metros.  

4.5.3. O prédio contém pontos de fixação nas coberturas para a utilização de balancins ou de cordas. 

4.5.4. Os períodos de execução do serviço serão programados pela Câmara Municipal, de acordo com as 
quantidades contratadas e com a necessidade do serviço, sendo realizadas no mínimo 4 limpezas 
anuais (1 por trimestre). 

4.5.5. O Serviço somente poderá ser iniciado mediante autorização prévia do fiscal do Departamento de 
Administração/fiscal do contrato. 

4.5.6. A empresa deverá disponibilizar equipe composta por profissionais capacitados e especializados 
na prestação de serviço de limpeza de vidros e fachadas envidraçadas. 

4.5.7. Deverá utilizar produtos e equipamentos de segurança certificados e regulamentados e de acordo 
com a NR-35 como plataformas elevadas, escadas, balancinhos, entre outros.  

4.5.8. Deverá atender a todas as normas da NR 35: norma que estabelece os requisitos mínimos e as 
medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a 
execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou 
indiretamente com esta atividade. 

4.5.9. Deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários, tais como escadas, plataformas, 
cordas profissionais, etc. 

4.5.10. Deverá fornecer todos os produtos de limpeza, tais como máquinas de lavar, extensão 
telescópica, sabão neutro, panos, baldes, bucha para limpeza leve para não aranhar o vidro, de 
preferência com esfregão, rodo, borrifador e raspador com lamina, escovas e rodos equipados 
com hastes de longo alcance. 

4.5.11. Evitar usar máquinas que geram jatos d’água: a estanquidade das estruturas pode ser 
comprometida por conta da pressão pontual da água. 

4.5.12. Usar sabão neutro profissional de preferência que não tenha não PH Alto ou totalmente neutro, 
evitando agredir os vidros com ou tratamentos superficiais das esquadrias (como pintura 
eletrostática e anodização) produtos abrasivos ou que possam causar corrosão. 

4.5.13. Utilizar, obrigatoriamente, nos locais disponíveis, os pontos de fixação nas coberturas para a 
utilização de balancins ou de cordas. Nos locais onde não for possível, existe a alternativa de se 
criar aberturas nas fachadas para o acesso dos profissionais de limpeza. 

 

4.6. DO LOCAL DOS SERVIÇOS   

4.6.1. Os serviços serão executados nas instalações da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, com 
sede na Rua Veríssimo Marques, nº 699, Centro, São José dos Pinhais/PR, cujo imóvel é 
constituído de três pavimentos e um anexo, pátio externo e dois estacionamentos, numa área 
total aproximada de 4.100 m², conforme segue: 
ÁREA 1: TOTAL DO TERRENO: 3263 M² 
ÁREA CONSTRUÍDA (INTERNA):  

- ÁREA SUBSOLO (TORRE E PLENÁRIO): 1.064M²  
- ÁREA TÉRREA (TORRE E PLENÁRIO): 1.396,40 M² 
- ÁREA TÉRREA (REFEITÓRIO): 62 M²  
- ÁREA TÉRREA (GUARITA): 44,75M² 
- ÁREA 1º PAVIMENTO (TORRE E PLENÁRIO): 719,80 M² 
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ÁREAS LIVRES (EXTERNAS): 
- ÁREA INTERNA DE ESTACIONAMENTO DESCOBERTO: 436M²  
- ÁREAS DE JARDIM/CALÇADAS/ADJACENTES: 1.200 M²  

 
ÁREA 2 (ANEXA): TOTAL DO TERRENO: 792 M²  
ÁREAS CONSTRUIDA (INTERNAS):  
   - ÁREA TÉRREA (GUARITA): 26 M² 
ÁREAS LIVRES (EXTERNAS): 

- ÁREA DE ESTACIONAMENTO DESCOBERTO: 792M² 

 

DETALHAMENTO DE ÁREAS ENVIDRAÇADAS – PARA O LOTE 02, ITEM 1. 

PRÉDIO ADMINISTRATIVO/GABINETES, PLENÁRIO, COPA E GUARITAS: 

INSTALAÇÃO  COMPRIMENTO ALTURA ÁREA M² 
margem 

(5%) 
ÁREA 

TOTAL (M²) 

1º PAVIMETO 

FRENTE 44,58 2 89,16 4,46 93,62 

FUNDO 44,58 2 89,16 4,46 93,62 

LATERIAIS 2 2 4 0,20 4,20 

       

TÉRREO 

FRENTE 44,58 2 89,16 4,46 93,62 

FUNDO 40 2 80 4,00 84,00 

LATERAIS 2 2 4 0,20 4,20 

       
SUBSOLO 

FRENTE 44,58 2 89,16 4,46 93,62 

FUNDO 40 2 80 4,00 84,00 

       CORREDOR 
PLENÁRIO 

LADO DIREITO 23,3 5 116,5 5,83 122,33 

LADO ESQUERDO 19 5 95 4,75 99,75 

       

PLENÁRIO 

ÁREA CIRCULAR 47,12 8 376,96 18,85 395,81 

ÁREA LINEAR 5 7 35 1,75 36,75 

JANELAS 
SUPERIORES CÚPULA 

28 1 28 
1,40 29,40 

    
  

  

COPA/REFEITÓRIO 

LATERAL DIREITA 6,6 2,5 16,5 0,83 17,33 

LATERAL ESQUERDA 4,5 2,5 11,25 0,56 11,81 

FRENTE 5,54 2,5 13,85 0,69 14,54 

CORREDOR 3,21 2,5 8,025 0,40 8,43 

       DEMAIS ÁREAS (GUARITAS) 10 0,50 10,50 

 TOTAL 1.235,725 61,79 1297,51 

       
TOTAL DA ÁREA ENVIDRAÇADA (INTERNA E 

EXTERNA) 

INTERNA EXTERNA 
TOTAL 

GERAL (M²) 

1297,51 1297,51 2.595,02 

 

4.6.2. As áreas internas compreendem os Gabinetes Parlamentares, Administração e Plenário, e 
compõem-se de Pisos acarpetados, Pisos frios, esquadrias internas, fachadas envidraçadas,  Áreas 
com espaços livres - saguão, hall e salão, banheiros. 
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4.6.3. As áreas externas compreendem Pisos pavimentados adjacentes/contíguos à edificação, 
jardins/áreas verdes, estacionamentos, além de esquadrias externas e fachadas envidraçadas com 
exposição de risco. 

 
4.7. DA FORMA DE EXECUÇÃO  

4.7.1. Para a prestação de serviços na sede desta Câmara Municipal, a empresa contratada deverá 
instruir os seus funcionários a observarem: 
 

 Regras de cordialidade e segurança no trato com os servidores, com os demais funcionários 
terceirizados que prestam serviços na Câmara Municipal e com o público externo; 

 O uso alinhado do uniforme, conforme descrições supracitadas, bem como a boa apresentação 
pessoal; 

 O uso do telefone a serviço, evitando o uso particular, que deverá ser ressarcido se ocorrer; 

 O zelo com todo o mobiliário, equipamento e materiais presentes nas dependências da 
Administração; 

 O zelo com a segurança interna dos servidores da Câmara Municipal, bem como de seu 
patrimônio, naquilo que for pertinente à prestação dos serviços. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. Constituem as obrigações da CONTRATADA: 
5.1.1. Iniciar a prestação dos serviços em no máximo 2 dias após a assinatura do contrato e nos horários 

fixados, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir 
os serviços conforme o estabelecido; 

5.1.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando 
indivíduos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

5.1.3. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações vigentes; 

5.1.4. Manter os funcionários uniformizados, fornecendo-lhes também os Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI´s quando necessários; 

5.1.5. Manter no Município de São José dos Pinhais, na Capital ou na Região Metropolitana estrutura 
administrativa e operacional que garanta a ininterrupta execução dos serviços e o pleno cumprimento 
de suas obrigações, resguardando a Administração de problemas advindos da dificuldade de contato 
com a CONTRATADA, quando da necessidade de regularização de pendências porventura existentes, 
comprovando esta exigência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato; 

5.1.6. Designar encarregado (a) responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento 
dos mesmos, o qual deverá estar presente, SEMANALMENTE, fiscalizando e ministrando a orientação 
necessária aos executantes dos serviços. Este (a) encarregado (a) terá a obrigação de reportar-se, 
quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da CONTRATANTE e 
tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

5.1.7. Disponibilizar à CONTRATANTE a relação nominal dos empregados em atividade em suas 
dependências, mencionando os respectivos endereços residenciais e telefones, comunicando 
qualquer alteração; 

5.1.8. Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida, de acordo com o clima da 
nossa região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho; 

5.1.9. Não repassar os custos de uniforme e seus complementos a seus empregados; 
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5.1.10. Prover toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos postos de serviços nos 
regimes contratados, sem interrupção, providenciando a imediata substituição dos empregados 
designados para a execução dos serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta 
ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

5.1.11. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 
acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que a mão-de-obra que cometer falta 
disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da mesma; 

5.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente as reclamações; 

5.1.13. Fornecer aos seus empregados vale transporte, auxílio-alimentação, de acordo com o horário de 
trabalho, e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de 
suas atividades previsto em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho; 

5.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que venham a ser vítimas os seus empregados 
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais 
exigências legais para o exercício das atividades do objeto da licitação;  

5.1.15. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 
ocorrências havidas, efetuando a reposição da mão-de-obra, em caráter imediato, na eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

5.1.16. Fazer seguro de seus empregados contra risco de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 
também, pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros decorrentes 
de sua condição de empregador, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

5.1.17. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser 
causadas por seus empregados ou preposto, a terceiros ou ao próprio local de serviço, desde que 
fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 
1993; 

5.1.18. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra entendida como 
inadequada ou não qualificada para a prestação dos serviços;  

5.1.19. Instruir seus funcionários quanto à necessidade de acatar as orientações da CONTRATANTE, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

5.1.20. Relatar à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde houver 
a prestação dos serviços;  

5.1.21. Manter seu pessoal orientado com relação a todo o funcionamento da sede da CONTRATANTE; 
5.1.22. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente; 
5.1.23. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, apresentando sempre que exigidos os comprovantes de regularidade à 
CONTRATANTE; 

5.1.24. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

5.1.25. Cumprir durante a vigência deste contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e 
municipais vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver 
dado causa; 

5.1.26. A licitante contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou 
supressões determinadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, até o limite correspondente 
a 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na forma do art. 65, da Lei 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, atualizada.  

5.1.27. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras que forem 
devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho das atividades referentes à execução do 
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objeto do contrato, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os 
mesmos; 

5.1.28. Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos, que incidam ou venham a incidir 
sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, portanto, qualquer 
obrigação à CONTRATANTE com relação aos mesmos. A CONTRATADA responderá por qualquer 
recolhimento tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da 
execução do objeto contratual.  

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre 

acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, quando relacionado à execução do 
contrato. 

6.2. Indicar as áreas onde os serviços serão executados;  
6.3. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela. 

6.4.  Solicitar a substituição do empregado que não estiver desempenhando suas atividades a contento, 
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência; 

6.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e condições estabelecidos em contrato; 
6.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 
6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA. 
6.8. Rejeitar, ainda, qualquer nota fiscal/fatura que esteja em desacordo com o previsto neste 

instrumento contratual.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DO VALOR GLOBAL ESTIMADO 
7.1. Pelos serviços executados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 
________ (_______), estando nele incluídas todas as despesas necessárias à sua perfeita execução, 
conforme segue: 
 

LOTE 1 
   Valor Médio de Mercado  VALOR UNIT.  

Item Qtd Unidade  VLR. MENSAL   VLR. TOTAL  
UNID. 
MEDIDA 

QTDE. 
R$ /POR 
POSTO 

 1151 - SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO - POSTO DE 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 08 
HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 40 
HORAS SEMANAIS (1 POSTO) 

12  MÊS 
  

POSTO 1 
 

 1149 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - 
POSTO DE SERVENTE DE LIMPEZA, 
06 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 30 
HORAS SEMANAIS (3 POSTOS) 

12  MÊS 
  

POSTO 3 
 

 1148 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - 
POSTO DE SERVENTE DE LIMPEZA, 
08 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 40 
HORAS SEMANAIS (5 POSTOS) 

12  MÊS 
  

POSTO 5 
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 1150 - SERVIÇOS DE 
LIMPEZA/COPEIRA - POSTO DE 
SERVENTE DE LIMPEZA COM 
CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO DE 
COPEIRA, 08 HORAS DIÁRIAS, DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
TOTALIZANDO 40 HORAS 
SEMANAIS (2 POSTOS) 

12  MÊS 
  

POSTO 2 
 

 1152 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - 
POSTO DE RECEPCIONISTA, 06 
HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 30 
HORAS SEMANAIS (1 POSTO) 

12  MÊS 
  

POSTO 1 
 

 1153 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - 
POSTO DE RECEPCIONISTA, 4 
HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 20 
HORAS SEMANAIS (1 POSTO) 

12  MÊS 
  

POSTO 1 
 

Total Lote 01  
     

Valor global em caso de prorrogação (60 meses) 
    

 
LOTE 02 

  QTDE 
UNID. 
MEDIDA 

 VLR.    VLR. TOTAL    VALOR UNIT.  

 1154 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 
ÁREAS ENVIDRAÇADAS - LAVAGEM 
E LIMPEZA GERAL DAS ÁREAS 
ENVIDRAÇADAS, INTERNA E 
EXTERNA, INCLUÍDAS AS 
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MÃO-DE-OBRA, PRODUTOS DE 
LIMPEZA E EQUIPAMENTOS, NUMA 
ÁREA TOTAL APROXIMADA DE 
2.595 M², SOB DEMANDA, COM 
FREQÜÊNCIA TRIMESTRAL. 

4  SERV 
  

 M²  2.595,02    

Total Lote 02 
  

      

Valor global em caso de prorrogação (60 meses) 
    

        

VALOR TOTAL ANUAL (LOTE 1 + LOTE 2)    

 

 
       7.2. O valor global estimado para o período da contratação é de R$ ____ (_______) e, no caso de 

prorrogação do contrato para os exercícios seguintes, até o limite de 60 (sessenta) meses, é de R$ 
____ (_______).  
 
7.3. O valor global estimado não poderá, em hipótese alguma, ser exigido e nem considerado como 
pagamento mínimo, podendo ocorrer dispêndio inferior a este valor durante a vigência do contrato.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1.  O pagamento do objeto da licitação se dará mensalmente à Contratada, mediante 
apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá corresponder aos serviços prestados no mês anterior 
e ser protocolada no endereço da Contratante, a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente ao 
da prestação dos serviços. 
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8.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da nota 
fiscal/fatura, após a conferência e atestado pelo setor responsável da Contratante. 
8.3. O pagamento será realizado em favor da Contratada, através de boleto bancário ou de ordem 
bancária em conta corrente no banco indicado na proposta, devendo, para isso, ficar explicitado o 
nome do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetuado o 
crédito. 
8.4.  A liberação do pagamento está condicionada à apresentação dos seguintes documentos:  
a) Demonstrativo de dados referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativo ao 
mês anterior àquele da execução dos serviços; 
b) Apresentação de todos os contracheques, devidamente assinados pelos empregados relacionados 
aos serviços prestados, referente aos salários pagos no mês anterior àquele da execução dos 
serviços, não sendo aceito outro documento; 
c) Cópia da Guia de Previdência Social (GPS) do mês anterior àquele da execução dos serviços, 
devidamente quitada e autenticada em cartório, em conformidade com o Demonstrativo de Dados 
Referente ao FGTS do respectivo mês da execução do serviço; 
d) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP do mês 
anterior àquele da execução dos serviços, devidamente quitada; 
e) Prova de regularidade com o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), através de 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da 
apresentação do CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
8.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário; 
8.6. Havendo atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATANTE, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 
atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a 
variação “pro rata temporis” do IGPM/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente e, 
ainda, acrescido de multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia, sobre o valor atualizado, e demais 
cominações legais, independentemente de notificação.  
 

CLÁUSULA NOVA - DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE DE PREÇOS DOS CONTRATOS  
9.1. O critério de reajustamento de preços do contrato será por repactuação, pela demonstração 
analítica da variação dos componentes dos custos. 
9.2. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, será utilizada nesta contratação de 
serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o 
interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta e planilha de custos e 
formação de preços inicial se referir. 
9.3. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade 
disposta no item anterior, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado e 
não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o inciso XXI do 
art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber 
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta. 
9.4. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, em respeito ao 
princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas. 
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9.5. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo 
de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses 
instrumentos. 
9.6. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do 
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da 
proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases 
destes instrumentos. 
9.7. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação. 
9.8. As repactuações envolvendo mão-de-obra (folha salarial) serão precedidas obrigatoriamente de 
solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação de nova Planilha de Custos e Formação de Preços e do novo Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação. 
9.9. 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, Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho. 
9.10. As repactuações serão formalizadas por meio de Termo Aditivo ao contrato, independente de 
coincidirem com a prorrogação contratual. 
9.11. A análise do pedido de reajuste ficará suspensa enquanto a contratada não cumprir os atos ou 
apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos. 
9.12. A Câmara Municipal poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 
contratada. 
9.13. A CONTRATADA deverá exercer o direito à repactuação, pleiteando o reconhecimento deste 
perante a CONTRATANTE a partir data do registro, no órgão regional do Ministério do Trabalho e 
Emprego, do Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que fixar o novo salário normativo da categoria 
profissional abrangida pelo contrato, observada a periodicidade anual; 
9.14. A variação de custos decorrente do mercado, assim entendidas como os custos de insumos, 
equipamentos ou outros não decorrentes da utilização de mão-de-obra com dedicação exclusiva, 
somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do efetivo aumento dos custos, 
considerando-se:  
a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 
b) As particularidades do contrato em vigência; 
c) A nova planilha com variação dos custos apresentada; 
d) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros 
equivalentes; e  
e) A disponibilidade orçamentária da contratante. 
9.15. As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do 
contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento 
do contrato. 
9.16. Se a CONTRATADA não exercer de forma tempestiva seu direito à repactuação no prazo 
estabelecido neste item e, por conseqüência, firmar o instrumento de aditamento de prorrogação do 
contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar em 
relação ao último acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa; 
9.17. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas da 
seguinte forma:  

I. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral; 
II. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver 

revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, contemplar data de vigência retroativa, podendo 
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esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a 
contagem da anualidade em repactuações futuras.  

9.18. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a 
motivaram e apenas em relação à diferença porventura existente.  
9.19. DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 
9.19.1. O valor pactuado poderá ser revisto por acordo entre as partes, com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
9.19.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do 
fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como da demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
10.1. As despesas decorrentes do presente contratação correrão à conta de recursos consignados no 
orçamento da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, constantes das seguintes dotações 
orçamentárias: 

Lote 01 

Item Descrição Dotação 

01, 02, 03 e 04  
Serviços de limpeza e de 

conservação 

3.3.90.37.00.00 – Locação de mão-de-obra. 
3.3.90.37.02.99 – Limpeza e Conservação demais setores da Administração 
Locação de mão-de-obra. 

05 e 06 Serviços de recepção 
3.3.90.37.00.00 – Locação de mão-de-obra. 
3.3.90.37.01.00 – Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 

 
Lote 02 

Item Descrição Dotação 

01 
Serviços de limpeza de 

vidros 

3.3.90.39.00.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
3.3.90.39.78.99 – Limpeza e Conservação demais setores da Administração 
Locação de mão-de-obra. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa da CONTRATADA nos prazos previstos no art. 87, §§ 2º e 3º da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações, aplicar as seguintes sanções:  

 
1. Advertência;  

2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o evento ou parcela do serviço em atraso, o que for  aplicável e 

devido na época do inadimplemento, pelo descumprimento das obrigações estabelecidas 

no contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial. 

3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 
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4. Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

 a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a licitante ressarcir ao contratante pelos prejuízos resultantes e 

após  decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

11.2. As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente nos termos do art. 87, 

da Lei nº. 8666/93 e alterações.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO  
12.1. Nos termos do art. 67, da Lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993, atualizada, a execução do 
contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor ocupante do cargo de Chefe do Departamento 
de Administração da Câmara Municipal/SJP especialmente designado para esse fim, observado o que 
segue: 

a) O representante designado anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; 
b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
c) A existência da fiscalização da Câmara Municipal/SJP de nenhum modo diminui ou altera 
a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados; 
d) A Câmara Municipal poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
CONTRATADA que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos 
incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
13.1. Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA reconhece os 
direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, do referido 
Diploma Legal. 
13.2. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei n° 8.666/93 ensejará a 
rescisão do presente Contrato. 
13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
13.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 
13.5. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados 
nos Incisos I a XI do art. 78 da Lei n° 8.666/93, acarreta as conseqüências previstas no art. 87 do 
mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas. 
13.6. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a CONTRATANTE contratar os 
serviços das licitantes classificadas em colocação subseqüente, observadas as disposições do Inciso XI 
do art. 24 da Lei n° 8.666/93, ou efetuar nova licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
14.1.  Este Contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo, com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 
15.1. O extrato deste Contrato será publicado no órgão de imprensa oficial do Município de São José 
dos Pinhais, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Pinhais para dirimir as questões decorrentes 
deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor 
e forma, para um só efeito. 
 
São José dos Pinhais/PR, ____ 2017. 
 
 
P/ CONTRATANTE: 
 
P/ CONTRATADA: 
 
P/ GESTOR DO CONTRATO: 
 
P/ FISCAL DO CONTRATO: 
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ANEXO VII 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 

Processo Administrativo nº. 600.2017 
 

MODELO DE PROPOSTA  
(emitir em papel que identifique a licitante) 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social:  

CNPJ/MF: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

Fone:                                         Fax: e-mail:  

Dados Bancários 

Nome do Banco Código Agência Nº. da Conta 

    

1. Prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem, recepção e limpeza de vidros na sede 
Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR, conforme discriminado abaixo: 
 

LOTE 1 
   Valor Médio de Mercado  VALOR UNIT.  

Item Qtd Unidade VLR. MENSAL VLR. TOTAL 
UNID. 

MEDIDA 
QTDE. 

R$ /POR 
POSTO 

 1151 - SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO - POSTO DE 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
08 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 40 
HORAS SEMANAIS (1 POSTO) 

12 MÊS 
  

POSTO 1 
 

 1149 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - 
POSTO DE SERVENTE DE 
LIMPEZA, 06 HORAS DIÁRIAS, DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
TOTALIZANDO 30 HORAS 
SEMANAIS (3 POSTOS) 

12 MÊS 
  

POSTO 3 
 

 1148 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - 
POSTO DE SERVENTE DE 
LIMPEZA, 08 HORAS DIÁRIAS, DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
TOTALIZANDO 40 HORAS 
SEMANAIS (5 POSTOS) 

12 MÊS 
  

POSTO 5 
 

 1150 - SERVIÇOS DE 
LIMPEZA/COPEIRA - POSTO DE 
SERVENTE DE LIMPEZA COM 
CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO DE 
COPEIRA, 08 HORAS DIÁRIAS, DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 
TOTALIZANDO 40 HORAS 
SEMANAIS (2 POSTOS) 

12 MÊS 
  

POSTO 2 
 

 1152 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - 
POSTO DE RECEPCIONISTA, 06 
HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 30 
HORAS SEMANAIS (1 POSTO) 

12 MÊS 
  

POSTO 1 
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 1153 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - 
POSTO DE RECEPCIONISTA, 4 
HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, TOTALIZANDO 20 
HORAS SEMANAIS (1 POSTO) 

12 MÊS 
  

POSTO 1 
 

Total Lote 01 
     

 
LOTE 02 

  QTDE 
UNID. 

MEDIDA 
VLR. VLR. TOTAL VALOR UNIT. 

 1154 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 
ÁREAS ENVIDRAÇADAS - 
LAVAGEM E LIMPEZA GERAL DAS 
ÁREAS ENVIDRAÇADAS, INTERNA 
E EXTERNA, INCLUÍDAS AS 
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM 
O FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MÃO-DE-OBRA, PRODUTOS DE 
LIMPEZA E EQUIPAMENTOS, NUMA 
ÁREA TOTAL APROXIMADA DE 
2.595 M², SOB DEMANDA, COM 
FREQÜÊNCIA TRIMESTRAL. 

4 SERV 
  

M² 2.595,02 
 

Total Lote 02 
  

      

        
VALOR TOTAL ANUAL (LOTE 1 + LOTE 2)    

 
 

2.  Valor total mensal R$ ______ (____________).  
3. Valor global da proposta RS ____________ (______________). 
4. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências do Edital e seus Anexos. 
5. Declaramos que os valores apresentados englobam, além do lucro, todos os custos operacionais da 

atividade, incluindo fretes, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e 
indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento 
integral do objeto da licitação, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais. 

6. O prazo de validade da proposta: ..................... (mínimo de 60 dias).  
7. Dados da Pessoa responsável pela assinatura do contrato: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade / Estado Civil  

Profissão  

Endereço / CEP  

RG/UF e CPF/MF  

Fone/Fax – E-mail  

 
Local e data.        
 

_____________________________________________ 
     Assinatura do Representante Legal da Empresa 

                Nome/RG/CPF 
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ANEXO VIII 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2017 

Processo Administrativo nº. 600.2017 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

         A empresa __________, CNPJ/MF nº. ________________  , através de seu representante, 
Sr. (a) ________________________, portador (a) da CI/RG nº. , DECLARA que vistoriou as 
dependências da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, localizada na Rua Veríssimo Marques, 
nº. 699, Centro, São José dos Pinhais/PR, local onde serão prestados os serviços de limpeza, 
conservação, copeiragem, recepção e limpeza de vidros, objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
10/2017, Processo Administrativo nº. 600.2017, cientificando-se das condições técnicas, físicas e 
estruturais e do grau de dificuldade existente, não cabendo qualquer alegação de falta de 
conhecimento ou ausência das informações necessárias para a formulação da proposta de preços.  
 

São José dos Pinhais, _____ de _____________ de 2017. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura / Representante Legal da empresa 

RG / CPF 

================================================================================== 

 

Atestamos que o Sr. _________________ representante da empresa ________________ 

vistoriou as dependências da Câmara Municipal de São José dos Pinhais e verificou todas as 

condições e o grau de dificuldade existente para a prestação dos serviços de limpeza, conservação, 

copeiragem, recepção e limpeza de vidros, objeto da licitação em referência.  

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura / Representante da Câmara Municipal 

Cargo 

 

 
 


