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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO – ESTADO DO PARANÁ  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 
 
 
 EMISSÃO: 01/07/2020 
 

ABERTURA: 06/08/2020    
 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 
 
 
A Câmara Municipal de Castro – Estado do Paraná torna público que no dia 22 de julho de 

2020 será aberta a licitação, sob a modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICO, do tipo Menor 
Preço Por Lote, nos moldes da Lei 10.520 de 17/07/2002,  Decreto nº 10.024 de 20 de setembro 
de 2019, Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, regulamentada através do Decreto nº 3.555, 
de 08/08/2000, alterado pelos Decretos nº 3.693, de 20/12/2000, nº 3.697, de 22/12/2000 e nº 
3.784, de 06/04/2001 e, subsidiariamente das Leis Complementares n° 123/2006, n° 147/2014 e 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e posteriores alterações a fim de escolher a melhor proposta. 
 
Local: www.bll.org.br “Acesso Identificado” 
 
Recebimento das Propostas: A partir das 12h  do dia 27/07/2020 até as 13:30h do dia 
06/08/2020. 
 
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 13:31min até as 13:59min do dia 06/08/2020. 
 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 14h  do dia 06/08/2020. 
 
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF). 
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1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, CARGA HORÁRIA SEMANAL 40h, COM FORNECIMENTO DE  PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR MENSAL 

R$ 
VALOR MÁXIMO 

ANUAL 
ESTIMADO R$ 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, CARGA HORÁRIA SEMANAL 40h, COM FORNECIMENTO DE  PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 

9.775,50  117.306,00  

TOTAL MÁXIMO ESTIMADO 
 

117.306,00  
 
O VALOR MÁXIMO ANUAL PARA ESTA CONTRATAÇÃO É DE R$ 117.306,00 (CENTO E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS). SENDO VALOR MENSAL POR POSTO: R$ 4.887,75 (QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).  Os recursos para contratação dos serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.001.01.031.0001-2100.33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Natureza Específica da Despesa:  33.90.39.78.99 - Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração  
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Compõem este Edital os Anexos: 
 ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO; ANEXO 02 – EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO; ANEXO 03 – MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL; ANEXO 04 – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL; ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; ANEXO 06 – DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL; ANEXO 07 – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS; ANEXO 08 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR; ANEXO 09 – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP; ANEXO 10 – MINUTA DE CONTRATO; ANEXO 11 – DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DA CORRUPÇÃO; ANEXO 12 – DADOS BANCÁRIOS; ANEXO 13 – DECLARAÇÃO DE VISTORIA (OPCIONAL)   2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões.  2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Câmara Municipal de Castro, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br).   3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:  3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.   4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  4.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
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4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.  4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.  4.4. É vedada a participação de empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão licitante.  4.5. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.  4.6. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões, por ela indicada, junto à respectiva CRO – Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  4.7. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:  a) - Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04); b) - Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04) e;  c) – Inserção no sistema do valor inicial de cada item e a respectiva marca do produto, em   conformidade com o ANEXO 01. “A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME NÃO DEVE SER IDENTIFICADA”.   OBS: Caso seja possível identificar a licitante pela “MARCA” a ser informada, fazer constar “MARCA PRÓPRIA” no campo específico.  d) - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa de Licitações e Leilões, (ANEXO 04);  
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4.8. A Microempresa – (ME) ou Empresa de Pequeno Porte – (EPP), além da apresentação da declaração constante no ANEXO 09, para fins de habilitação, deverá informar no campo próprio da Bolsa de Licitações e Leilões o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate Art. 44 e 45 da LC 123/2006.   5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:  5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: a) - Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; b) - Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; c) - Abrir as propostas de preços; d) - Analisar a aceitabilidade das propostas; e) - Desclassificar propostas indicando os motivos; f) - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; g) - Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; h) - Declarar o vencedor; i) - Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; j) - Elaborar a ata da sessão; k) - Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; l) - Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação;  CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:  5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.7 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br.  5.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  
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5.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões.  5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  PARTICIPAÇÃO:   5.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecido.    5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.  5.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.  
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
5.11. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
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preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
5.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.13. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
5.14. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.15 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.16 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
  ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES:  5.17.  A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.  5.18. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  5.19. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 5.19.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 5.19.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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5.19.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  5.20. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.  5.21. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.  5.22. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 5.22.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.  5.23. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  5.24. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  5.25. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$0,01 (um centavos). 5.25.1 Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e fechado”, tal previsão é facultativa. 5.25.2 O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.  5.26. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  5.27. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  
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5.28. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.  5.29. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  5.30. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.  5.31. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  5.32. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  5.33. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  5.34. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  5.35. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  5.36. O Critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, conforme definido neste Edital e seus anexos.  5.37. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. Caso essa não seja superior ao valor máximo para cada item estabelecido em edital.  5.38. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
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classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.  5.39. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  5.40. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  5.41. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  5.42. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  5.43. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  5.44. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  5.45. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 5.45.1. no pais; 5.45.2. por empresas brasileiras; 5.45.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 5.45.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  
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5.46. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 5.47. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 5.47.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 5.47.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  5.48. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.  5.49. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.  5.50. As propostas finais não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital e não havendo lances com valores iguais ou inferiores, serão desclassificados.  5.51. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.  5.52. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.  5.53. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço POR LOTE.  6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO:  
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
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o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 6.2. No preenchimento das propostas eletrônicas deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCAS e quando for o caso MODELOS dos serviços e/ou produtos ofertados, conforme as especificações exigidas no ANEXO 01. A não inserção de informações contendo as especificações e marcas dos serviços e/ou produtos implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.  O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 deste Edital. “A empresa participante não deve ser identificada com o nome da mesma”.   6.3. Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da Proposta Comercial);  6.4. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da Bolsa de Licitações e Leilões, sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece as Leis Complementares n° 123/2006 e nº 147/2014.   7. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO:  7.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, somente dos ITENS vencidos, conforme ANEXO 03, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone, e-mail, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 5.41.2, deste Edital.  Na proposta escrita, deverá conter:   a) - Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço ou destacados; b) - O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais; c) - Especificação e/marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01 deste Edital e; d) - Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
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e) – Constar no máximo 02 (duas) casas após a vírgula;  7.2. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço indicado no item 12.3 do Edital.  7.3. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE.  7.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital.  7.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.   8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  8.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.  8.2. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E N° 147/2014, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:   8.2.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por Microempresa – (ME) ou Empresa de Pequeno Porte – (EPP) e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:  a) - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão. b) - No caso de empate de propostas apresentadas por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.  
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c) - Não sendo vencedora a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, na forma da alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.   8.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.  8.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  8.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  8.5. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.  8.6. Deverá ser emitida pelo sistema eletrônico de pregão a (COV) - Confirmação de Venda, contendo as qualificações e especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado.   9. HABILITAÇÃO:  Conforme relação de documentos exigidos no ANEXO 02 do Edital.    10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:  10.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.  10.2. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.  10.3. O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedendo aos encaminhamentos necessários. 
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 10.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.  10.5. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.  10.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  10.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.  10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  Os recursos deverão ser enviados em 02 (duas) vias. Uma via original deverá ser encaminhada para a Câmara Municipal de CASTRO, no endereço: Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 Vila Rio Branco, CEP 84172-020, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo - Junto com este documento original, deverá ser enviado também uma cópia por e-mail compras2@castro.pr.leg.br para que seja possível a publicação online das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este.   11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais.  – Advertência; – 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; – O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado; – 1% (um por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega; dobrado em caso de reincidência. 
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– 10% sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicar em firmar o termo de contrato no, prazo e condições estabelecidos. – Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; – A multa não recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial;   11.1.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.   12. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO:  LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, GARANTIA E FISCAL O CONTRATO:  
12.1. O prazo para entrega dos equipamentos devidamente instalados e operacionais será de até 20 dia úteis a partir da publicação do extrato de contrato.  12.2. O prazo de vigência deste CONTRATO será de 13 (treze) meses a partir de sua assinatura.    13. DA FORMA DE PAGAMENTO  A nota fiscal/fatura, após conferência, deverá estar devidamente assinada por um agente da 
Câmara Municipal de Castro, em conformidade com o artigo n.º 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 
n.º 8.666/93, que será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
A Câmara Municipal de Castro efetuará o pagamento da respectiva nota fiscal, após a conclusão dos serviços referentes à NF.    
14. DOS RECURSOS 
Os recursos para contratação dos serviços correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.001.01.031.0001-2002.33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
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Natureza Específica da Despesa:  33.90.39.78.99 - Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração   15. DISPOSIÇÕES FINAIS:  15.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Câmara Municipal de Castro revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Câmara Municipal de Castro poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.  15.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  15.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  15.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.  15.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.  15.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  15.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.  15.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.  
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15.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.  15.10.  Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.  15.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de CASTRO, Estado do Paraná, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro.  15.12. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados via e-mail compras2@castro.pr.leg.br e licitação@castro.pr.leg.br, para melhores esclarecimentos.  15.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.  15.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  15.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.   Castro, 29 de junho de 2020.    Marília Alves Pereira  Pregoeira        
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ANEXO 01 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

1 – OBJETO:  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, CARGA HORÁRIA SEMANAL 40h, COM FORNECIMENTO DE  PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 2 – JUSTIFICATIVA:   A contratação dos serviços de limpeza, conservação de forma contínua dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com fornecimento de mão de obra e EPI’s e ainda com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela Legislação aplicável, objetivando a manutenção das condições necessárias para que os Vereadores e servidores desempenhem suas funções nesta Câmara em um ambiente mantido em bom estado de conservação, asseio, segurança e higiene. De acordo com o art. 2º da Lei 9.632 de 07 de maio de 1998, o Decreto 9.507, de 21 de 
setembro de 2018 e IN nº 5, de 26 de maio de 2017 (atualizada) justifica-se a contratação indireta 
desses serviços. 

Considerando que se trata de serviço essencial e sua interrupção poderá comprometer a 
saúde de pessoas e a higienização das instalações físicas da Câmara, implicando em sérios 
transtornos e comprometendo o funcionamento regular da Instituição, torna-se imprescindível a 
contratação de empresa para a execução dos serviços.  

Considerando ainda o progressivo avanço da idade média dos servidores da Câmara 
Municipal, particularmente dos auxiliares de serviços, sem a correspondente reposição e 
finalmente com a extinção do cargo, tem conduzido a situações limites no atendimento 
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operacional, os quais se constituem de tarefas acessórias à atividade fim da Câmara Municipal de 
Castro, mas que são indispensáveis ao seu funcionamento, faz-se necessária a contratação de 
empresa terceirizada. 
  
3 – ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:   POSTO DE SERVIÇO 40H SEMANAIS: FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM SERVIÇOS DE ZELADOR OU 
SIMILAR - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E COPA - Os serviços de limpeza, asseio e copa serão 
executados nas áreas do interior do prédio da Câmara Municipal, por um profissional das 8:00 h às 
11:30 h e das 13:30 h às 17:00 h., pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
interesse da Administração (Contratante), nos moldes do artigo 57, da Lei Geral de Licitações (Lei 
8.666/93). 
3.1 - OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO: 
DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO.  
– Remover com pano úmido o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, 
caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, 
extintores de incêndio, etc.; 
– Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e pisos vinílicos, de cerâmica, pedras, granito, 
emborrachados; 
– Varrer com vassouras apropriadas para a textura do revestimento de cada tipo de piso; 
– Abastecer de papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os banheiros quando necessário. 
– Retirar o pó de telefones e de outros equipamentos com flanela e produtos adequados; 
– Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e balcões, nas poltronas e cadeiras; 
– Efetuar a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante desinfetante; 
– Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas; 
– Recolher o lixo das salas e dos banheiros acondicionando-o em sacos plásticos e removendo-os 
para local indicado pela Administração. 
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– Preparar café, lavar louças e panos com produtos adequados. 
- Abastecer os bebedouros quando os galões de água estiverem vazios. 
 
SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 
– Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
– Limpar com produtos adequados, divisórias e portas; 
– Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; 
– Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc; 
– Lavar os balcões e os pisos de cerâmica, marmorite e emborrachados com detergente, encerar e 
lustrar; 
-Lavar os bebedouros e higienizá-los com produtos próprios e recolocá-los em seus locais de 
origem; 
– Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 
– Retirar pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral e executar demais serviços 
considerados necessários à frequência semanal; 
– Limpar com produto próprio os pisos, utilizando acessórios umedecidos pela diluição; 
– Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de marmorite, pedras, 
cerâmicos e emborrachado das áreas de baixo uso; 
- Efetuar lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários das áreas de baixo uso com saneante 
domissanitários desinfetante; 
– Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários das áreas de baixo uso. 
– Limpar e higienizar os espelhos com pano umedecido em álcool e limpa vidros; 
– Aspirar o carpete do plenário; 
MENSALMENTE: 
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– Limpar as luminárias por dentro e por fora; 
– Limpar forros e rodapés; 
- Limpar persianas, janelas e vidros internos com os produtos adequados; 
- Remover manchas das paredes; 
- Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas e efetuar revisão 
minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês; 
3.2 - UNIFORMES  Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as condições climáticas da nossa região, sem qualquer repasse do custo para o empregado.  O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:  2 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído sempre que não atendam às condições mínimas de apresentação;  No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados; Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao fiscal do contrato.  3.3 - MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  Para a perfeita execução dos serviços de conservação e limpeza, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades suficientes para a boa execução dos serviços contratados, atendidas as normas de segurança específicas para cada serviço.    Os materiais de limpeza serão fornecidos pela CONTRATADA conforme necessários para os serviços de asseio e limpeza, disponibilizados mensalmente, até o quinto dia de cada mês, em quantidade suficiente para a execução do serviço.  3.4 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo responsável e fiscal do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, fazendo uma avaliação mensal através de uma pesquisa de satisfação conforme modelo no Anexo I.  O resultado deverá ser superior a 75 pontos, isto é, as notas devem ser iguais ou superiores a média – 3, multiplicado pelo número de quesitos, multiplicado pelo número de participantes da pesquisa de satisfação. Se uma nota for abaixo de 3, deverá ser justificada. Se, a justificativa não 
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contém obrigações previstas em contrato, a nota será alterada, com vista para o avaliador.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com satisfação constantes da pesquisa em anexo e na proposta, devendo ser corrigido/refeitos/substituídos, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.   4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  4.1 - Prestar os serviços conforme determinado neste Termo de Referência e seus anexos. Contratar, sob sua inteira responsabilidade, os profissionais a serem alocados nos postos de trabalho para a execução dos serviços, observando as condições a seguir:  ● Ter idade mínima de 18 anos; ● Ter aptidão física e mental para o exercício de suas atribuições;  ● Não ser cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de servidores efetivos ou vereadores da Câmara Municipal de Castro;    A Contratada deverá obter dos empregados declaração, por escrito, de que não se enquadram na vedação mencionada no subitem acima   4.2 - Indicar, formalmente, Preposto, nos termos do art. 68 da Lei n.º 8666/93, para resolução de problemas, manter entendimentos com os fiscais do contrato, receber comunicações e transmiti-las à Fiscalização, no prazo de até 5 dias úteis contados do início da vigência contratual. a. O Preposto, aceito pela Fiscalização para representar administrativamente a Contratada, durante o período de vigência do contrato, deverá comparecer ao TST, sempre que for necessário ou determinado pela fiscalização. b. A designação do Preposto não poderá recair sobre quaisquer profissionais ocupantes dos Postos de Trabalho. c. O Preposto designado pela Contratada não poderá assumir qualquer Posto de Trabalho especificado neste instrumento, quer definitivamente, quer transitória em substituição à mão-de-obra faltante. 
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d. O trabalho do Preposto objetiva a promoção de contatos com a Fiscalização durante a execução do Contrato e o atendimento aos profissionais em serviço, com entrega de contracheques, vale-transporte, auxílio-alimentação, acompanhamento do registro do ponto de frequência, fornecimento de uniforme, emissão de relatório, controle e autorização de faltas, de ausências e de outras atividades administrativas de responsabilidade da Contratada. e. O Preposto deverá exercer o acompanhamento e o controle das informações relativas ao faturamento mensal e à emissão de relatórios, devendo ter e demonstrar capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos neste Contrato. f. Cabe ao Preposto, proceder às necessárias advertências e devoluções à Contratada dos profissionais que não atendam às recomendações, cometam atos de insubordinação ou indisciplina, ajam com desrespeito aos superiores, não acatem as ordens recebidas ou não cumpram com suas obrigações. g. Cabe ao Preposto, acompanhar, fiscalizar e orientar o uso correto dos uniformes e equipamentos, promovendo a substituição de peças desgastadas ou que apresentem condições desfavoráveis de uso, bem como sua reposição, de acordo com os prazos estabelecidos. h. Cabe ao Preposto, orientar, durante toda a jornada de trabalho, o registro de presença dos profissionais ocupantes dos postos de trabalho e providenciar a substituição dos faltantes.    4.3 - No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte 
documentação:  

Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela 
contratada;   
 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 
Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato dos seguintes documentos:  
 prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  
 certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  
 certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 
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Municipal do domicílio ou sede do contratado;  
 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT;  

Entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes documentos:  
 1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração 
contratante;  
 2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em 
que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;  
 3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos 
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;  
 4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 
empregado; e 5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem 
que forem exigidos por lei ou pelo contrato; 

Entrega da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, 
após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:  
 1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;  
 2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 
contratuais;  
 3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; e  
 4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados 
 
5 – LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 5.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, RUA CORONEL JORGE MARCONDES, Nº 501, VILA RIO BRANCO - CEP: 84.172-020 CASTRO, PR. 

  
6– PRAZOS 
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6.1 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato de contrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogados nos termos da lei 8.666/93. 
6.2 – Prazo de vigência do contrato será acrescido de 30 dias em relação ao de execução, a contar da publicação do extrato de contrato em Diário Oficial. 
6.3 - Os prazos poderão ser prorrogados considerando o interesse da administração e em conformidade com a lei 8.666-93 
 7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA   7.1 -  VISITA TÉCNICA OPCIONAL a) -  A empresa interessada em participar da licitação poderá fazer uma vistoria técnica nos locais onde os serviços serão executados, executando medição e examinando todos os detalhes para tomar ciência das características dos locais, eventuais dificuldades que possam existir para a execução dos serviços e toda e qualquer informação necessária para a elaboração da proposta. b) - Ao realizar a vistoria a licitante deverá solicitar a “Declaração de Vistoria” que deverá ser apresentada junto com os outros documentos exigidos no momento da licitação. Na Declaração de Vistoria deverá constar ciente dos servidores designados como Fiscal de Contrato ou por outra pessoa por ele indicada, para comprovar que o licitante vistoriou os locais onde serão executados os serviços; c) - A vistoria deverá ser agendada junto ao Setor de Licitação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta feira, telefone (42) 3233-8500, e não poderá ser realizada no dia marcado para realização do certame; d) - Caso a licitante não realize as vistorias, não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na execução dos serviços, arcando a CONTRATADA com todos e quaisquer ônus decorrentes destes fatos.  7.2 – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

7.3.1 - Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante gerencia  serviços continuados terceirizados.  
7.3.1.1 - os  atestados  de  capacidade  técnica  deverão  referir--se  a  serviços  

prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente; 
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8 - DA FORMA DE PAGAMENTO   8.1 - A nota fiscal deverá estar devidamente assinada por um agente da Câmara Municipal de Castro, em conformidade com o artigo n.º 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93, que será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob depósito bancário em Conta-Corrente que deverá constar na nota fiscal.  8.2 - A Câmara Municipal de Castro efetuará o pagamento da respectiva nota fiscal, após a conclusão dos serviços referentes à NF.   9 – DOS RECURSOS  9.1 - Os recursos para aquisição do veículo correrão por conta da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   01.001.01.031.0001-2100.33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Natureza Específica da Despesa:  33.90.39.78.99 - Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração   10 – DO PREÇO MÁXIMO  10.1 – O VALOR MÁXIMO ANUAL PARA ESTA CONTRATAÇÃO É DE R$ 117.306,00 (CENTO E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS). SENDO VALOR MENSAL POR POSTO: R$ 4.887,75 (QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).   10.2 – O VALOR MÁXIMO ANUAL DEVERÁ SER APRESENTADO CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS CONFORME A SEGUIR:  PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS CONFORME IN 005/2017 

Módulo 1 - Composição da Remuneração 
1 Composição da Remuneração Valor (R$) 
A Salário-Base   
B Adicional de Periculosidade   
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C Adicional de Insalubridade   
D Adicional Noturno   
E Adicional de Hora Noturna Reduzida   
      
G Outros (especificar)   

Total   

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário   
B Férias e Adicional de Férias   

Total   

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$) 
A INSS 20,00%   
B Salário Educação 2,50%   
C SAT     
D SESC ou SESI 1,50%   
E SENAI - SENAC 1,00%   
F SEBRAE 0,60%   
G INCRA 0,20%   
H FGTS 8,00%   

Total      

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 
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2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 
A Transporte   
B Auxílio-Refeição/Alimentação   
C Benefício xxx   
D Outros (especificar)   

Total   

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias   
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições   
2.3 Benefícios Mensais e Diários   

Total   

Módulo 3 - Provisão para Rescisão 
3 Provisão para Rescisão Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado   
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado   
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado   
D Aviso Prévio Trabalhado   
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado   
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado   

Total   

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 
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Submódulo 4.1 - Ausências Legais 
4.1 Ausências Legais Valor (R$) 
A Férias   
B Ausências Legais   
C Licença-Paternidade   
D Ausência por acidente de trabalho   
E Afastamento Maternidade   
F Outros (especificar)   

Total    

Submódulo 4.2 - Intrajornada 
4.2 Intrajornada Valor (R$) 
A Intervalo para repouso e alimentação   

Total   

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

4.1 Ausências Legais   
4.2 Intrajornada   

Total   

Módulo 5 - Insumos Diversos 
5 Insumos Diversos Valor (R$) 
A Uniformes   
B Materiais   
C Equipamentos   
D Outros (especificar)   

Total    
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Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$) 
A Custos Indiretos     
B Lucro     
C Tributos     
  C.1. Tributos Federais (especificar)     
  C.2. Tributos Estaduais (especificar)     
  C.3. Tributos Municipais (especificar)     

Total      

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 
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 
E Módulo 5 - Insumos Diversos 

Subtotal (A + B +C+ D+E) 
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

Valor Total por Empregado  
 11 - DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  11.1 -  A Contratante reserva-se no direito de exercer fiscalização e controle sobre a entrega do objeto pela Contratada, mesmo sendo a única responsável pela entrega dos mesmos. A fiscalização e controle relativos à entrega do Objeto serão de responsabilidade da Câmara Municipal de Castro, através do Fiscal, sendo designado para este fim o servidor DANIEL MORAES PEDROSO MATRÍCULA - 391.  



Câmara Municipal de Castro 
 ESTADO DO PARANÁ                            

 Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 – Vila Rio Branco - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-8500 cnpj: 77.774.685/0001-58 – site: www.castro.pr.leg.br – e-mail: camara@castro.pr.leg.br Página 32  

12- DISPOSIÇÕES GERAIS  12.1 - Os serviços serão executados de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.  12.2 - É vedada a transferência a terceiros da execução dos serviços contratados, sob pena da aplicação de sanções e penalidades previstas na Lei 8.666/93;  12.3 - A CONTRATADA deverá instruir seus colaboradores quanto à necessidade de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio e acidentes de trabalho, nas áreas da CONTRATANTE;   12.4 – A CONTRATADA assume todos os custos referentes; remuneração, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e securitários de seus profissionais, resultantes da execução do contrato, ou qualquer outro custo que incida ou venha incidir sobre o objeto do contrato, de acordo com as exigências legais.   Castro, 19 de Junho de 2020.    MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO 
PRESIDENTE 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA  PESQUISA DE SATISFAÇÃO  Sobre o Serviço Terceirizado de Limpeza, Asseio e Copa  1 – Avalie a qualidade da execução dos serviços terceirizados de limpeza, asseio e copa, no ambiente determinado - local. (De 0 a 5, avalie o serviço de limpeza, asseio e copa, nos locais indicados, sendo que insuficiente = 0 e ótimo = 5) 
LOCAL * 0 1 2 3 4 5 
Plenário       
Banheiros       
Corredores       
Salas       
Recepção       
*Local definido para a prestação dos serviços terceirizados. 2 – Você poderá fazer observações a respeito da sua avaliação, mas se avaliar abaixo de 3, as observações serão obrigatórias. Se o fator que causou a nota abaixo de 3 não estiver previsto no contrato, a nota deverá ser alterada e dado vista para o avaliador. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3 – Esta pesquisa será realizada com cinco funcionários, mensalmente, um de cada setor, com alternância de funcionários, para avaliar os serviços de limpeza, asseio e copa, a pedido do Fiscal do Contrato, que encaminhará aos participantes da pesquisa no início de cada mês, para averiguação sobre o serviço realizado. Este relatório servirá de parâmetro para a conferência de qualidade na execução dos serviços citados. Nome: 
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Setor: Data:   
    ANEXO 02  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 
 
 

1. HABILITAÇÃO: 
 
1.1. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
a) - Certificado de Registro Cadastral - (CRC), de qualquer órgão Público em plena validade, ou documentos exigidos nos art. 27, 28, 29 e 31 da Lei nº 8. 666/93, (Cédula de Identidade dos Sócios, Cartão do CNPJ, Contrato Social, Balanço Patrimonial e demonstração Contábil do último exercício social, (com o devido registro na Junta Comercial), Certidão Negativa de Falência ou Concordata e Alvará de Localização). b) - Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que 
deverão estar em plena validade na data da abertura da licitação. 
c) - Certidão de Quitação de Tributos Federais e Contribuições Sociais, emitido pela Delegacia da 
Receita Federal. 
d) - Certidão Negativa de Débito, emitido pela Delegacia da Receita Estadual, sede da licitante, 
no caso de empresas sediadas no Estado do Paraná, ou outra equivalente, na forma da lei para 
outros Estados. 
e) - Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal, sede da licitante. 
f) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - comprovante de que não possui dívidas 
decorrentes de condenações pela Justiça do Trabalho; 
g) - Certidão Simplificada da Junta Comercial. 
h) - Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante gerencia  serviços continuados terceirizados. Os atestados de capacidade  técnica  deverão  referir-se  a  serviços  prestados no 
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âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.   
1.2. DECLARAÇÕES 
h) - Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de idoneidade de acordo 
com o modelo constante no ANEXO 05. 
i) – Declaração do proponente de que cumpre plenamente os requisitos exigidos no edital na fase 
de habilitação de acordo com o modelo constante no ANEXO 06; 
j) – Declaração de Fatos Impeditivos de acordo com o modelo constante no ANEXO 07; 
k) – Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador de acordo com o modelo constante no 
ANEXO 08; 
l) – Declaração da Fraude e da Corrupção de acordo com o modelo constante no ANEXO 11; 
m) – Dados Bancários de acordo com o modelo constante no ANEXO 12; 
n) – Declaração de Vistoria (opcional) ANEXO 13: -  VISITA TÉCNICA OPCIONAL a) - A empresa interessada em participar da licitação poderá fazer uma vistoria técnica nos locais onde os serviços serão executados, executando medição e examinando todos os detalhes para tomar ciência das características dos locais, eventuais dificuldades que possam existir para a execução dos serviços e toda e qualquer informação necessária para a elaboração da proposta. b) - Ao realizar a vistoria a licitante deverá solicitar a “Declaração de Vistoria” que deverá ser apresentada junto com os outros documentos exigidos no momento da licitação. Na Declaração de Vistoria deverá constar ciente dos servidores designados como Fiscal de Contrato ou por outra pessoa por ele indicada, para comprovar que o licitante vistoriou os locais onde serão executados os serviços; c) - A vistoria deverá ser agendada junto ao Setor de Licitação, no horário das 12:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta feira, telefone (42) 3233-8500, e não poderá ser realizada no dia marcado para realização do certame; d) - Caso a licitante não realize as vistorias, não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na execução dos serviços, arcando a CONTRATADA com todos e quaisquer ônus decorrentes destes fatos.  
 
1.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 
atendimento; 
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1.4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação; 
1.5. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 
respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, 
que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a 
executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser 
apresentados em nome de ambas, simultaneamente; 
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 
(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas; 
1.7. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma restrição 
na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada a vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
1.8. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação; 
 
É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS FICHAS 
TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE 
COMPETITIVA DO PREGÃO. 
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ANEXO 03 
 
 PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2020.  Empresa __________________________, com sede na cidade _____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________________, neste ato representado pelo Sr. ________________________, abaixo assinada, propõe à Câmara Municipal de Castro, tipo menor preço, nas seguintes condições:   LOTE 01:  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL 
R$ 

VALOR  ANUAL  
R$ 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, CARGA HORÁRIA SEMANAL 40h, COM FORNECIMENTO DE  PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 

  

TOTAL MÁXIMO   
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a executar os 
serviços nos prazos determinados no Edital, indicado para esse fim o Sr. _________________, 
Carteira de Identidade nº ______________, CPF nº _______________________, residente à 
__________________________________________, como responsável legal desta empresa. 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
edital e seus anexos. 

____________, ____ de _______________ de 2020.  CARIMBO CNPJ E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA   LOCAL E DATA NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA   PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS CONFORME IN 005/2017 

Módulo 1 - Composição da Remuneração 
1 Composição da Remuneração Valor (R$) 
A Salário-Base   
B Adicional de Periculosidade   
C Adicional de Insalubridade   
D Adicional Noturno   
E Adicional de Hora Noturna Reduzida   
      
G Outros (especificar)   

Total   
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Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$) 
A 13º (décimo terceiro) Salário   
B Férias e Adicional de Férias   

Total   

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$) 
A INSS 20,00%   
B Salário Educação 2,50%   
C SAT     
D SESC ou SESI 1,50%   
E SENAI - SENAC 1,00%   
F SEBRAE 0,60%   
G INCRA 0,20%   
H FGTS 8,00%   

Total      

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários. 
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 
A Transporte   
B Auxílio-Refeição/Alimentação   
C Benefício xxx   
D Outros (especificar)   

Total   
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Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias   
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições   
2.3 Benefícios Mensais e Diários   

Total   

Módulo 3 - Provisão para Rescisão 
3 Provisão para Rescisão Valor (R$) 
A Aviso Prévio Indenizado   
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado   
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado   
D Aviso Prévio Trabalhado   
E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado   
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado   

Total   

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Submódulo 4.1 - Ausências Legais 
4.1 Ausências Legais Valor (R$) 
A Férias   
B Ausências Legais   
C Licença-Paternidade   
D Ausência por acidente de trabalho   
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E Afastamento Maternidade   
F Outros (especificar)   

Total    

Submódulo 4.2 - Intrajornada 
4.2 Intrajornada Valor (R$) 
A Intervalo para repouso e alimentação   

Total   

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 
4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

4.1 Ausências Legais   
4.2 Intrajornada   

Total   

Módulo 5 - Insumos Diversos 
5 Insumos Diversos Valor (R$) 
A Uniformes   
B Materiais   
C Equipamentos   
D Outros (especificar)   

Total    

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$) 
A Custos Indiretos     
B Lucro     
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C Tributos     
  C.1. Tributos Federais (especificar)     
  C.2. Tributos Estaduais (especificar)     
  C.3. Tributos Municipais (especificar)     

Total      

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 
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 
E Módulo 5 - Insumos Diversos 

Subtotal (A + B +C+ D+E) 
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

Valor Total por Empregado  
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ANEXO 04 

 
 TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 

DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 
 
 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 
Nome: (Razão Social) 
Endereço: 
Complemento Bairro: 
Cidade: UF 
CEP: CNPJ/CPF: 
Inscrição estadual: RG 
Telefone comercial: Fax: 
Celular: E-mail: 
Representante legal: 
Cargo: Telefone: 
Ramo de Atividade: 
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1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
 
2. São responsabilidades do Licitante: 
 
a) tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 
b) observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
c) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais 
normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara 
ter pleno conhecimento; 
d) designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações e; 
e) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações; 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 
 
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões; 
 
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga 
plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de 
seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 
a) - Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
b) - Apresentar lance de preço; 
c) - Apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 
d) - Solicitar informações via sistema eletrônico; 
e) - Interpor recursos contra atos do pregoeiro; 
f) - Apresentar e retirar documentos; 
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g) - Solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
h) - Assinar documentos relativos às propostas; 
i) - Emitir e firmar o fechamento da operação e; 
j) - Praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente 
mandato, que não poderá ser substabelecido; 
 
Corretora:  
Endereço:  
CNPJ:  

 
6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a 
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 
andamento.  
 
 
Local e data:  
 
 
Assinatura: _____________________________________________________________ 

(Reconhecer firma em cartório) 
 

 
 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  
 
Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 
Operadores 
1 Nome: 



Câmara Municipal de Castro 
 ESTADO DO PARANÁ                            

 Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 – Vila Rio Branco - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-8500 cnpj: 77.774.685/0001-58 – site: www.castro.pr.leg.br – e-mail: camara@castro.pr.leg.br Página 46  

 CPF:  Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 

 O Licitante reconhece que: a) a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; b) o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; c) a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso e; d) o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros e; e) o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA;  
Local e data: 
  
Responsável: ___________________________________________________________ 
 
Assinatura: _____________________________________________________________ 

(Reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 05    DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE    (Nome da Empresa)   CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.   (Endereço Completo)   Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do processo licitatório na 
modalidade de Pregão Eletrônico nº 005/2020 instaurada pela Câmara Municipal de Castro, que 
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas.  
  Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.   
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(Local e Data)   (Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)   OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 06    DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL   (Nome da Empresa)   CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.   (Endereço Completo)  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do presente processo 
licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 005/2020, que cumprimos plenamente os 
requisitos exigidos na fase de habilitação. 

 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 (Local e Data)    (Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)   OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.      
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 ANEXO 07    DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS    (Nome da Empresa)   CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.   (Endereço Completo)  Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 005/2020, e que não há 
entre seus diretores, gerentes, sócios ou empregados qualquer servidor da Câmara Municipal de 
Castro e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 (Local e Data)    (Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)   OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 08   PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020   DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR    (Nome da Empresa)   CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.   (Endereço Completo)  Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à 
Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
  (Local e Data)   (Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)    OBS. 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.     2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO 09     DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE    Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP). 
 
 (Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo), declaro (amos) para 
todos os fins de direito, especificamente para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020, que estou 
(amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto nas Leis Complementares n° 123/2006 e 
n° 147/2014. 
 
    _____________________________________________________________________ Local e data     _____________________________________________________________________ Nome e nº da cédula de identidade do declarante        
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 ANEXO 10 
MINUTA DO CONTRATO  CONTRATO Nº _____/2020      CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, CARGA HORÁRIA SEMANAL 40h, COM FORNECIMENTO DE  PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 051/2020 E AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2020       CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 77.774.685/0001-58, com sede à Rua Coronel Jorge Marcondes, nº. 501, Vila Rio Branco, em Castro/PR, DORAVANTE DENOMINADA “CONTRATANTE”, neste ato representada por sua Presidente MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº. 6.150.298-0 SSP/PR, inscrita no CPF/MF nº. 020.446.999-66, residente e domiciliada na Avenida Theofilo de Castro, 380 – Distrito de Socavão, neste Município.   CONTRATADA: __________________________________________      
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  Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:   
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação predial, para 
fornecimento de 2 (dois) postos de trabalho, carga horária semanal 40h, com fornecimento de 
pessoal, materiais de limpeza e equipamentos necessários. Pelo período de 12 (doze) meses. 
Sendo a carga horária semanal vinculada aos dias de funcionamento da Câmara de Vereadores de 
Castro, isto é, de segunda a sexta-feira, excetuando-se os feriados em que a Câmara estiver 
fechada. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 
 
A realização dos serviços contratados será realizada sob o regime da empreitada integral, na qual 
se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das 
obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua 
entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e 
legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as 
características adequadas às finalidades para que foi contratada. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados o valor global de R$ 
_________________. 
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Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
01.001.01.031.0001-2100 
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 33.90.39.78.99 Limpeza e Conservação Demais Setores da 

Administração 
 
Parágrafo Segundo: O pagamento pelos serviços contratados será realizado mediante 
apresentação de nota fiscal/fatura, após a conferência estar devidamente assinada por um agente 
habilitado da Câmara Municipal de Castro, que será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias a 
contar da apresentação do documento. 
 
Parágrafo Terceiro: O pagamento será realizado mensalmente por meio de depósitos em conta-
corrente, que deverá constar na nota fiscal, na forma do parágrafo anterior, no valor de 
R$__________. 
 
Parágrafo Quarto: Para fins de reajuste de valores, em conformidade com o artigo 55, inciso III, da 
Lei 8.666/93, utilizar-se-á o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do período, índice 
oficial adotado por este Município, podendo ser concedido após 12 (doze) meses de execução do 
contrato; 
 
Parágrafo Quinto: O atraso no pagamento das parcelas, na forma do parágrafo segundo desta 
Cláusula, acarretará o pagamento por parte da CONTRATANTE de multa no percentual de 2% (dois 
por cento) sobre o valor da mensalidade em atraso, mais a razão de 1% (um por cento) ao mês a 
título de juros moratórios, a serem corrigidos conforme o INPC – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor do período correspondente. 
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Parágrafo Sexto: Caberá ao fiscal de contrato o acompanhamento dos serviços e o recebimento 
dos documentos pertinentes, em conformidade com o parágrafo segundo desta Cláusula. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O fiscal de contrato acompanhará e fiscalizará a execução dos serviços prestados, receberá 
relatórios e manifestar-se-á aprovando ou reprovando os serviços.  
 

Parágrafo Único. O serviço objeto desta contratação deverá ser prestado pelo prazo de 12 
(doze) meses a contar da data de publicação em Diário Oficial desta contratação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
O presente instrumento terá vigência de 13 (treze) meses, a contar da assinatura deste 
instrumento e respectiva publicação em Diário Oficial, podendo ser prorrogada nos termos da 
Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS GARANTIAS 
 
A CONTRATADA, após a conclusão da prestação do serviço objeto deste contrato e sua 
respectiva aprovação, dá como garantia de seus trabalhos, o lapso temporal de 02 (dois) meses. 
A garantia compreende somente o resultado dos trabalhos realizados, tais como: erro na 
execução, comprometimento de estruturas da Contratante, danos causados a terceiros por 
parte da contratada, prejuízos materiais decorrentes de mau uso das dependências da 
contratada, portanto, quaisquer ocorrências oriundas de más condições preexistentes, ou 
mesmo por culpa ou dolo da CONTRATANTE não estão inclusos nesta. 
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Parágrafo único: detectados vícios e danos decorrentes da execução do objeto deste contrato, 
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidos (Lei nº 8.078/1990), 
a contratante fica expressamente autorizada a descontar dos pagamentos devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos e prejuízos sofridos.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A execução do serviço de fornecimento de (2) postos de serviço de asseio, limpeza geral e copa, 
com fornecimento de equipamentos, ferramentas, mão de obra e EPI’s é de total responsabilidade 
da Contratada, sendo sua obrigação o fornecimento dos materiais necessários à execução do 
referido serviço nos parâmetros preestabelecidos pela contratante. 
 
Parágrafo Primeiro: Compete à CONTRATADA a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de 
todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, 
inclusive com transporte, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste processo, bem 
como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pelo CONTRATANTE, sendo de 
inteira responsabilidade da contratada qualquer procedimento legal que porventura houver 
referente ao serviço contratado. 
 
Parágrafo Segundo: Os serviços serão prestados nas instalações da Câmara Municipal, sendo que 
qualquer documento somente poderá ser retirado deste local com autorização expressa do 
Presidente da Mesa Executiva. 
 
Parágrafo Terceiro: Compete à CONTRATADA todas as obrigações trabalhistas de acordo com 
legislação vigente. 
 



Câmara Municipal de Castro 
 ESTADO DO PARANÁ                            

 Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 – Vila Rio Branco - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-8500 cnpj: 77.774.685/0001-58 – site: www.castro.pr.leg.br – e-mail: camara@castro.pr.leg.br Página 58  

Parágrafo Quarto: Despesas relativas ao deslocamento, à estadia e à alimentação dos 
profissionais, prepostos da CONTRATADA, correrão por conta da mesma. 
 
Parágrafo Quinto: Obriga-se a CONTRATADA a desempenhar os serviços objeto deste contrato, 
atendendo todas as ordens emanadas da CONTRATANTE – Câmara Municipal de Castro, relativas 
ao OBJETO CONTRATADO, devendo fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à 
perfeita execução dos serviços descritos, devendo os materiais a serem empregados receber 
prévia aprovação desta Câmara, que se reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos 
padrões de qualidade especificados. 
 
Parágrafo Sexto: É de responsabilidade da CONTRATADA manter os locais de trabalho 
continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não causar transtornos à rotina 
administrativa da CONTRATANTE ou à circulação dos cidadãos. 
 
Parágrafo Sétimo: Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, 
utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, previstos pelas normas 
de segurança do trabalho, ficando sob a total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de 
qualquer acidente que venha a vitimar seus empregados e/ou outras pessoas, ou ainda danificar 
patrimônio alheio, em decorrência da execução do objeto do presente contrato. 
 
Parágrafo Oitavo: Comunicar imediatamente à CONTRATANTE em havendo irregularidades 
relacionadas com a execução dos serviços. 
 
Parágrafo Nono: Executar os serviços conforme especificações no Edital e Termo de Referência 
apresentados, bem como em consonância com a proposta apresentada, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 
 



Câmara Municipal de Castro 
 ESTADO DO PARANÁ                            

 Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 – Vila Rio Branco - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-8500 cnpj: 77.774.685/0001-58 – site: www.castro.pr.leg.br – e-mail: camara@castro.pr.leg.br Página 59  

Parágrafo Décimo: Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal de contrato, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro: Manter o empregado nos horários predeterminados pela 
Administração. 
 
Parágrafo Décimo Segundo: Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o 
valor correspondente aos danos sofridos. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro: Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 
 
Parágrafo Décimo Quarto: Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja 
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 
Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010. 
 
Parágrafo Décimo Quinto: Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente 
uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI, quando for o caso. 
 
Parágrafo Décimo Sexto: Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, 
conforme disposto no Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos à Contratada. 
Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes 
com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as 
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estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observado o 
disposto nos itens seguintes: 
O uniforme deverá compreender as seguintes peças de vestuário: 

 Camisa; 
 Calça; 
 Par de botas para os serviços de limpeza; 

O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 
 2 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo 

ser substituídos a qualquer época, no prazo máximo de 48 horas (quarenta e oito) horas, 
após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas 
de apresentação; 

 No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 
substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

 Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente 
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao fiscal do contrato. 

 
Parágrafo Décimo Sétimo: A empresa contratada que seja regida pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) deverá apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação de 
serviço: 

 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de 
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando 
for o caso; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 
responsáveis técnicos pela execução dos serviços quando for o caso, devidamente assinada 
pela contratada; 

 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão serviços; 
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Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se 
vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregado no 
curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, à semelhança do 
que se exige quando do encerramento do contrato administrativo. 
 
Parágrafo Décimo Oitavo: Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 
Cadastro de fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço 
sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato até o dia 
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
 Certidão conjunta relativa aos tributos federais e a Dívida Ativa da União; 
 Certidão que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual Distrital e Municipal 

do domicílio sede da contratada; 
 Certidão e regularidade do FGTS –CRF; 
 Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 
Parágrafo Décimo Nono: Substituir no prazo de 24 horas, em caso de eventual ausência, tais como 
faltas, férias e licenças empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato. 
 
Parágrafo Vigésimo: Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste 
seus serviços no turno imediatamente subsequente. 
 
Parágrafo Vigésimo Primeiro: Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 



Câmara Municipal de Castro 
 ESTADO DO PARANÁ                            

 Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 – Vila Rio Branco - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-8500 cnpj: 77.774.685/0001-58 – site: www.castro.pr.leg.br – e-mail: camara@castro.pr.leg.br Página 62  

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Instrumento de Contrato, bem como no Plano de Trabalho estabelecido no Termo de Referência. 
 
Parágrafo Vigésimo Segundo: Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio 
de função. 
 
Parágrafo Vigésimo Terceiro: Deter aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da contratação. 
 
Parágrafo Vigésimo Quarto: A CONTRATADA deverá dispor de estrutura e capacidade operacional 
para receber e solucionar qualquer demanda da contratante, bem como realizar todos os 
procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão de funcionários. 
 
Parágrafo Vigésimo Quinto: Manter preposto, aceito pela administração, para coordenar a 
prestação de serviço e representá-la na execução do contrato. 
 
Parágrafo Vigésimo Sexto: Fornecer mensalmente e sempre que solicitados pela Contratante, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados 
colocados à disposição da Contratante. 
 
Parágrafo Vigésimo Sétimo: Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis 
anos, exceto na condição e aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
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Parágrafo Vigésimo Oitavo: Garantir sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 
 
Parágrafo Vigésimo Nono: Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo 
as exceções previstas no § 5º - C do art. 18 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 
2006. 
 
Parágrafo Trigésimo: Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de 
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º - C do 
art. 18 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do 
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art. 17, XII, 
art. 30, § 1º, inciso II e do art. 31, inciso II, todos da LC 123, de 2006 
 
Parágrafo Trigésimo Primeiro: Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá 
apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e 
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviço mediante cessão de 
mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação. 
 
Parágrafo Trigésimo Segundo: Arcar com ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 
vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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Parágrafo Trigésimo Terceiro: O presente instrumento não obriga a CONTRATADA a 
subordinação hierárquica, ficando esta, também, inteiramente responsável por qualquer dano 
que possa causar a terceiros no desempenho de seus serviços. 
 
Parágrafo Trigésimo Quarto: O descumprimento de qualquer uma das cláusulas integrantes do 
presente contrato, por parte da CONTRATADA, acarretará a responsabilidade civil e criminal, 
sem prejuízo de outras sanções legais. 
 
Parágrafo Trigésimo Quinto: é expressamente vedada a subcontratação do objeto contratado. 
 
Parágrafo Trigésimo Sexto: É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em 
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência 
expressa da Administração à continuidade do contrato 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATANTE se obriga a garantir as condições necessárias para a 
regular execução do contrato, bem como realizar o pagamento da forma ajustada, conforme 
previsto na Cláusula Terceira deste contrato. 
 
Parágrafo Segundo: Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
 
Parágrafo Terceiro: Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
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mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
Parágrafo Quarto: Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
Parágrafo Quinto: Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, 
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 
legislação trabalhista. 
 
Parágrafo Sexto: Efetuar retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada, em conformidade com o Art. 67 e anexo IX da Instrução Normativa 5, de 26 de 
maio de 2017 (atualizada). 
 
Parágrafo Sétimo: Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
 
 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quanto o objeto da 
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 
usuário; 

 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
 Promover ou aceitar o desvio de função dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

 Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação de serviços no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, após a extinção 
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ou rescisão do contrato, nos termos do Art. 48 e anexo VIII da Instrução Normativa 5, de 26 
de maio de 2017 (atualizada). 

 
Parágrafo Oitavo: Compete à CONTRATANTE solicitar por escrito à CONTRATADA que sejam 
refeitos os serviços que, ao seu julgar, não se enquadrem nos padrões aceitáveis de qualidade. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 

Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial o interesse da 
CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por quaisquer das 
partes, mediante imediata notificação. 
 
Parágrafo único: Em caso de rescisão fica estipulada a multa contratual de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total deste instrumento que deverá ser pago pela parte que infringir qualquer 
Cláusula deste contrato, inclusive falta de pagamento ou abandono na prestação dos serviços 
antes de findo o prazo estipulado neste instrumento. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização do cumprimento do objeto do presente contrato ficará a cargo do servidor Daniel 
de Moraes Pedroso, matrícula XX. 
O Fiscal do contrato deverá, em suma, acompanhar o recebimento do objeto contratado e 
fiscalizar os documentos necessários conforme estabelecido neste instrumento de contrato 
(Cláusula Sétima, Parágrafo Décimo Oitavo), em conformidade com o artigo 67, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1.993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS  
 
Os casos omissos referentes às cláusulas contratuais acima descritas serão resolvidos de acordo 
com a legislação vigente, considerando as prerrogativas que gozam a Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Castro, Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas acerca deste instrumento. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Por estarem justos e contratados em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos, 
assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas 
igualmente abaixo assinadas.  
 

Castro, ______________ de 2020. 
 

 
_____________________________ CONTRATANTE CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO/PR Maria de Fátima Barth Antão Castro 
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Presidente 
  _____________________________ CONTRATADA     

 
 _____________________________ FISCAL DE CONTRATO Daniel de Moraes Pedroso  

 
 
__________________________________ 
Testemunha 
Nome: 

RG  

 
 
__________________________________ 
Testemunha 
Nome: 
RG 
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 ANEXO 11  DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DA CORRUPÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020   “Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção seja sob a Lei brasileira de nº 12.846/2013, seja sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.”  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste Anexo, definem-se as seguintes práticas:  a) – "PRÁTICA CORRUPTA": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) – "PRÁTICA FRAUDULENTA": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;  c) – "PRÁTICA COLUSIVA": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) – "PRÁTICA COERCITIVA": causar danos ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;  e) – "PRÁTICA OBSTRUTIVA": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.   II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
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pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.  III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.  
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
Em, _____de ____________ de 2020. 

 
CARIMBO CNPJ E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA                      
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ANEXO 12   PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020   DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA     
Empresa  
CNPJ  
Fone  
E-mail  
Banco  
Agência  
Conta-Corrente (__)___/___ Poupança (__)___/___  
Ano de Abertura da Conta   
Endereço da Agência/Cidade/UF       Em, ___ de ___________ de 2020.    CARIMBO CNPJ E ASSINATURA DO  RESPONSÁVEL PELA EMPRESA   
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ANEXO 13  DECLARAÇÃO DE VISTORIA  
Eu, ___________________________, portador da RG/CI nº ________________, inscrito no CPF/MF nº ________________________, representante da empresa __________________, CNPJ Nº ____________________, sediada no(a) (endereço completo) ______________, declaro, para fins do disposto no PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020, que visitei o imóvel da Câmara Municipal, na cidade de Castro / PR, situada na Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 – Vila Rio Branco, internamente, inteirando-se das dimensões físicas e da complexidade dos serviços, não cabendo, posteriormente, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento ou dúvida, sendo de inteira responsabilidade dessa empresa declarante o ônus daí decorrente.  

Castro, _____ de ________de 2020 
 

Vistoriante              Representante legal da Empresa 
(nome legível e assinatura)         (nome legível e assinatura) 

____________________________________________ 
Diretor/Servidor responsável pela CMC 
(nome legível ou carimbo e assinatura) 

Observações:  
1 - A presente declaração, no ato da vistoria, deverá ser apresentada devidamente preenchida e assinada, exclusivamente, pelo representante legal da empresa, sob pena de não ser autorizada a vistoria. No caso da vistoria ser realizada por pessoa que não seja o seu representante legal, o presente documento já deverá indicar no campo respectivo (Pessoa Vistoriante) o nome da pessoa designada.  
2 - Não será autorizada a vistoria do imóvel, na data marcada para a realização do certame. 

 


