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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
 
A câmara Municipal de Campo do Tenente, por meio do seu Presidente Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin, no 
uso de suas atribuições legais, torna público, que realizará licitação, sistema Registro de Preços na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, em conformidade com 
as condições, quantitativos e descritivos trazidos pelo Edital e seus anexos, especialmente o Anexo I, que 
veicula o Termo de Referência. 
 
O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº 10.520/03, Lei Complementar 123/06 e 
suas alterações, bem como o Decreto Municipal nº 240/2021 e subsidiariamente, no que couber, as disposições 
da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, sem prejuízo das demais legislações e normas regulamentares 
aplicáveis à espécie e às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
Observações: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
– EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8h59min do dia 29/07/2022 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 9h do dia 29/07/2022 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: após análise das propostas pelo pregoeiro. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL bllcompras.com 
 
PREGOEIRO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES 
EQUIPE DE APOIO: TAISA ALINE BATISTA QUEVEDO e CLEITON NUNES DA COSTA 
PORTARIA Nº 7/2022. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Contratação da prestação dos serviços terceirizados de servente de limpeza para atender as 
necessidades da Câmara Municipal, conforme condições, descrições, especificações, quantidades e exigências 
estabelecidas Anexo I deste Edital. 
 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
1.3.  Da divisão em lotes:  O objeto ora licitado foi divido em lotes, sendo que cada lote contém  apenas um 
item, com o objetivo de ampliar a competitividade no certame. 

 
1.4.   Do certame: Em razão do valor estimado para cada lote, abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
esta licitação é destinada exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Não tendo sido implementadas políticas públicas neste Município 
até o presente momento, nos termos dos §§ 1º e 2º do Art. 10 da Lei Municipal nº 866/2015, e como não há 
cadastro atualizado de fornecedores, deixar-se á de aplicar a priorização para contratação de ME, EPP e MEI, 
sediada local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, conforme art. 10 
da supracitada Lei. 
1.5. VISITA TÉCNICA: 
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1.5.1. Os licitantes poderão, facultativamente, vistoriar o objeto, até 01 (um) dia útil antes da data da sessão 
de abertura da licitação, em horário previamente agendado pelo telefone: (41) 3628-1616, das 8h às 11h e das 
13:30h às 16h, de 2ª a 6ª feira, em dia útil. 

 
1.5.2.  Caso a licitante vencedora não preveja ou subdimensione verbas trabalhistas, previdenciárias ou 
sociais, bem como, uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI’s ou qualquer outro insumo 
necessário à perfeita execução do objeto, deverá suprir a falta sem direito a receber qualquer pagamento 
suplementar. 
 
1.5.3.  Caso a licitante vencedora superdimensione uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI’s 
ou qualquer outro insumo necessário à perfeita execução do objeto, receberá apenas pelas quantidades 
efetivamente utilizadas na execução do objeto. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão pela seguinte dotação 
orçamentária: 

01 - Legislativo Municipal 

001 - Câmara Municipal de Campo do Tenente 

01.031.0001.2001 - Manutenção do Legislativo Municipal 

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas 

 3.3.90.39.78.99 – Limpeza e Conservação Demais Setores da administração 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Poderão participar deste PREGÃO os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.      
3.2.   Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
exigida para o respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 
Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 
3.4. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do 
Brasil (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 do Brasil (Anexo 04) e, 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com o Anexo I do edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de 
catálogos do fabricante. A empresa participante do certame não deve ser identificada. 
d) O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, 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 BLL – Bolsa de Licitações do 
Brasil, Anexo 04. 
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3.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no 
Anexo 06 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço 
a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 
e 45 da LC 123/2006. 

 
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio. 
1.1.a) Caberá ao Pregoeiro, em especial: 

I. Conduzir a sessão pública; 
II. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além 

de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos; 
III. Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; 
IV. Coordenar a sessão pública e o envio de lances; 
V. Verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua 
validade jurídica; 

VII. Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua 
decisão; 

VIII. Indicar o vencedor do certame; 
IX. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
X. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação. 
 
Parágrafo único.  O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores 
do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 
 
1.1.b) Da equipe de apoio 

I. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. 
 
4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de 

mandato previsto no item 3.7 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances 
de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: bllcompras.com 

4.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de 
empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, 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. 

4.2.3. 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.                             
4.2.4. 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 BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
4.2.5. 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 BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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4.2.6. 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. 
 
4.3. PARTICIPAÇÃO: 
4.3.1. 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.   
4.3.2. 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; 
4.3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.3.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação. 
4.3.5. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
a) Empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, 
dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, empresa em forma de consórcio ou 
grupos de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição 
aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município de Campo 
do Tenente, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
b) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
c) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
d) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário); 
e) Empresas cujo objeto social seja incompatível com o objeto da licitação; 
f) Que não estejam regularmente estabelecidas no País; 
g) Cooperativa de Mão de Obra; 
h) Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.4. 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 do 
Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. 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 o 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. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. 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. 
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5.4. 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. 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. 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. 

5.7. 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. 
 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 
a) Valor unitário; 
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência. NO CASO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, PARA QUE NÃO HAJA IDENTIFICAÇÃO, A 
LICITANTE PODERÁ PREENCHER NO LOCAL DA MARCA, POR EXEMPLO “SERVIÇOS”. 
c) Ocorrendo discordância entre o valor unitário e o total, prevalecerá o primeiro. 
 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicado neste Edital. 
7.2. 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. 
a) Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante. 
b) A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes. 
c) A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 
efeito na fase de aceitação. 
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7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
7.5. 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. 
7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 
7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
7.9. 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 de R$ 0,05 (cinco 
centavos) do valor unitário do item. 
7.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto licitado, 
quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse item. 
7.11. 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. 
7.12. 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. 
7.13. 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. 
7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
7.15. 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. 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.18. 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. 
7.19. 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 24 (vinte e quatro horas) da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate 
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação 
do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira 
hipótese. 
7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
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7.24. 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. 
7.25. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

a) O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de quatro horas úteis, 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. 
 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 
Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 
Municipal n.º 240/2021. 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
8.3. Poderá ser realizada a desclassificação por inexequibilidade, antes da fase competitiva, ou na sessão de 
lances, quando o pregoeiro constatar, de acordo com o caso concreto, que a proposta da licitante é, 
manifestamente, de valor irrisório em relação ao valor ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO. 
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
8.5. A sessão será suspensa para análise detalhada da planilha de custos por servidor devidamente 
habilitado para tal, visando verificar a exequibilidade da proposta final ofertada após a sessão de lances 
e respectiva negociação, nesse caso a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata 
8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 6 (seis horas úteis), sob pena de não aceitação da proposta. 
8.8. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
a) Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, 
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 
a sua continuidade. 
8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 
em condições diversas das previstas neste Edital. 
8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 



  

 

8 
 

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 
 
9. DA HABILITAÇÃO   
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/). 
b) Consulta ao Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE - Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). 
c) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
d) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
e) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
f) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
g) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
h) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 
9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via e-mail, no prazo de seis horas úteis sob pena de inabilitação. 
9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 
9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada no ANEXO 2 deste edital, para fins de habilitação. 
9.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 
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das demonstrações contábeis do último exercício, caso esteja enquadrada no Simples Nacional, quando a 
licitação tiver como objeto o fornecimento de bens para pronta entrega ou para locação de materiais. 
9.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 
a todas as demais exigências do edital. 
9.7.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
9.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
9.9. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.12. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.13. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado 
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 
aplicação das sanções cabíveis. 
9.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1. A proposta de preços escrita deverá ser anexada no sistema bllcompras.com, pela licitante convocada, 
em até um dia útil, após solicitação do pregoeiro. 
10.1.1. O prazo de envio poderá ser alterado por solicitação da licitante convocada ou por decisão do Pregoeiro, 
ambas as opções devidamente justificadas. 
10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será 
desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
10.3. A proposta deverá conter: 
10.3.1. Proposta de preços, contendo as informações do modelo do Anexo 3 deste Edital; 
10.3.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo duas casas após a vírgula, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
10.3.3. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto; 
10.3.4. Indicação do regime tributário da empresa: simples, lucro presumido ou lucro real. 
10.3.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
licitação; 



  

 

10 
 

10.3.6. Declaração de que possui ou instalará escritório no Município de Campo do Tenente, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, contados do início da vigência do contrato; 
10.3.7. Declaração de que caso a proposta não preveja ou subdimensione verbas trabalhistas, previdenciárias 
ou sociais, bem como, uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI’s ou qualquer outro insumo 
necessário à perfeita execução do objeto, a licitante deverá suprir a falta sem direito a receber qualquer 
pagamento suplementar; e que caso a proposta superdimensione uniformes, equipamentos de proteção 
individual – EPI’s ou qualquer outro insumo necessário à perfeita execução do objeto, a licitante receberá 
apenas pelas quantidades efetivamente utilizadas na execução do objeto; 
10.3.8. Planilha de Custos e Formação de Preços elaborado pela própria licitante, para conferência, 
vedado o preenchimento com dados aleatórios, sob pena de desclassificação; 
10.3.9. Para o cálculo de item da planilha a licitante deverá apresentar memória de cálculo detalhada do item, 
contendo explicação lógica, conclusiva e matematicamente correta para o resultado apresentado; 
10.3.10. Explicação clara, lógica e conclusiva, demonstrando cabalmente a exatidão do enquadramento sindical 
utilizado pela licitante, quando a Planilha de Custos e Formação de Preços não for preenchida de acordo com 
a seguinte Convenção Coletiva de Trabalho – CCT: 
10.3.10.1. CCT 2022/2023 – SINDESC/SINDIPAR (PR001392/2022), para a função de servente de limpeza; 
10.3.11. Erros de fórmula ou de cálculo da Planilha de Custos e Formação de Preços poderão ser corrigidos, 
mediante redução do lucro e custos administrativos da licitante, desde que respeitada a legislação 
previdenciária e tributária, ficando a licitante responsável pelos eventuais prejuízos que vier a sofrer em 
decorrência de seus erros na estimativa de custos e no preenchimento da planilha. 
10.3.12. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as 
especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação. 
10.4. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua 
apresentação. 
10.5. A apresentação da proposta implicará: 
10.5.1. Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este Edital 
e seus Anexos; 
10.5.2. Conhecimento das especificações, quantitativos, encargos gerais, e, condições para execução dos 
serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização da Câmara Municipal. 
. 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de trinta minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
14.1. A exigência de Garantia de Execução está descrita no Termo de Referência anexo a este edital. 
 
15. DO CONTRATO 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir 
da data de sua convocação, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade encontra-se nele fixado, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05. (cinco) dias, a 
contar da data de seu recebimento.  Serão aceitos documentos com assinatura digital do representante 
legal. 
15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e 
desde que devidamente aceito. 
15.4. Serão formalizados tantos Contratos quanto necessários para os itens constantes no Termo de 
Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades e 
demais condições. 
15.5. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, conforme previsão no instrumento contratual ou 
no termo de referência. 
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15.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado 
o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, 
da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
15.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no Sicaf, este deverá proceder ao seu cadastramento, 
sem ônus, antes da contratação. 

15.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no Sicaf, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos. 

15.7. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 
ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, 
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista 
neste edital. 
 
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
16.1. As regras acerca do equilíbrio econômico financeiro e do reajuste são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
18.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
19. DO PAGAMENTO 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. A CONTRATADA poderá ser apenada com: 
20.1.1. Advertência; 
20.1.2. Multa; 
20.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Campo do Tenente/PR, nos casos do art. 48, do Decreto Municipal n. 240/2021 e art. 87, inciso II, da Lei nº 
8666/93 e Lei 10.520/2002. 
20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos do art. nos 
casos do art. 48, do Decreto Municipal n. 240/2021, art. 87, inciso IV, da Lei nº 8666/93  e art. 7º, da Lei 
10.520/2002. 
20.2. Em caso de descumprimento contratual poderão ser aplicadas as seguintes multas: 
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20.2.1. de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado execução do objeto do contrato, quando será 
aplicada nos seguintes percentuais: 
20.2.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega da execução de serviços, 
calculado sobre o valor mensal do contrato na data do fato, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias 
corridos; 
20.2.1.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, até o 
limite de 15 (quinze) dias, na execução de serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, 
calculado sobre o valor mensal do contrato na data do fato. 
20.2.2. de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 
20.2.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA ou nos casos 
de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 
20.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela recusa injustificada 
do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pelo edital. 
20.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao do vencimento do prazo execução da obrigação. 
20.4. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato para 12 meses, fica 
facultado à Administração reconhecer a ocorrência das hipóteses de rescisão contratual. 
20.5. A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de demanda buscando 
indenização suplementar em favor do Contratante, sendo o dano superior ao percentual referido. 
20.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA. 
20.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
20.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao Contratante, 
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
20.9. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório à CONTRATADA. 
20.10. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
20.11. O prazo para defesa prévia será de cinco dias úteis a contar da notificação. 
20.12. Caberá recurso no prazo de cinco dias a contar da publicação da sanção no Órgão Oficial. 
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal na Bolsa de Licitações e 
Leilões – e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por 
igual período. 
20.14. Somente a autoridade que registrou as penalidades na Bolsa de Licitações e Leilões poderá fazer sua 
retirada. 
20.15. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 
comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado e inscrição no CADFILM (Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal). 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail contato@camaract.pr.gov.br ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço: Avenida Miguel Komarchewski, nº 274, Centro, Campo do 
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Tenente/PR, CEP 83.870-000, CX Postal 111, desde que reste comprovada a autenticidade da documentação, 
e que, o signatário da documentação possui poderes. 
21.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 
da data de recebimento da impugnação. 
21.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
21.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
21.6. As modificações do edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para 
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico entre os licitantes. 
21.7. Esclarecimentos: 
21.7.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
21.7.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e 
dos anexos. 
21.7.3. As respostas e os pedidos de esclarecimentos serão divulgados pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
22. A Câmara Municipal adota práticas de anticorrupção, devendo: 

I. Observar e fazer observar o mais alto padrão de ética, durante todo o processo de execução 
dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas;  
II. Impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da 
Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela 
gestão municipal, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas 
ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com recursos 
repassados pela. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:  
Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;  
Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução 
dos recursos;  
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;  
Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução de um contrato;  
Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas, com o objetivo de impedir  materialmente a fiscalização da execução do recurso.  
III. Concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à disposição dos órgãos 
de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das 
despesas efetuadas. 
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23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2. 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 em contrário, pelo Pregoeiro.   
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília – DF. 
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrado em ata e acessível aos licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 
o processo, prevalecerá as deste Edital. 
23.11. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório, poderá revoga-lo somente em razão 
de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por 
meio de ato escrito e fundamentado. 
23.11.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 
23.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico bllcompras.com, nos dias úteis, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO 01 - Termo de Referência; 
ANEXO 02 - Exigências para Habilitação; 
ANEXO 03 - Modelo de proposta; 
ANEXO 04 - Termo de Adesão – BLL 
ANEXO 05 - Modelo de Declaração Unificada; 
ANEXO 06 - Declaração ME/EPP; 
ANEXO 07 -  Minuta do Contrato; 
ANEXO 08 - Declaração de Cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei N. 13.709/2018. 
ANEXO 09 – Modelo Capacidade Financeira 
 
Campo do Tenente/PR, 11 de julho de 2022. 

Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin 
Presidente 
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022 
 

1. OBJETO: 
1.1. O presente Pregão tem por objeto Contratação da prestação dos serviços terceirizados de servente de 
limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campo do Tenente, conforme condições e 
especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência. 
 
1.2. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto 
descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 
 
1.3. Os serviços serão prestados com dedicação exclusiva de mão de obra de acordo com os seguintes 

quantitativos: 
 

Lote: 1 - Lote 001 
 
Item Código do pro-

duto/serviço 
Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo Preço máximo total 

1 23727 Contratação da prestação 
dos serviços terceirizados 
de: - Servente de limpeza, 
carga horária de 8 horas 
diárias (CBO 514320)   

12,00 UN R$ 3.687,48 R$ 44.249,71 

 
TOTAL 

 
R$ 44.249,71 

 
Valor global estimado: R$ 44.249,71 (Quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e um 
centavos). 
 
1.3.1. MEMÓRIA DE CÁLCULO DA TABELA ACIMA: 
1.3.1.1. A quantidade de 12 refere-se a quantidade estimada de meses previstos para duração do contrato que 
poderá ser prorrogado mediante conveniência e oportunidade da administração. 

 
1.4. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto 
descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 
 
1.5. Por serem estimativas, as quantidades acima não constituem compromisso de contratação para 
a câmara, razão pela qual não poderão ser exigidos, nem considerados como quantidades e valores de 
contratação obrigatória. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A contratação é necessária para a execução de serviços internos imprescindíveis ao funcionamento da 
Câmara Municipal, visando suprir a necessidade de profissionais nas diversas unidades de atendimento, devido 
ao vencimento do contrato vigente. Ademais, o contrato de prestação referente ao objeto ora licitado está com 
data de vencimento previsto para setembro de 2022 não podendo ser prorrogado por ter sido iniciado em 2017. 
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3. CLASSIFICAÇÃO COMO SERVIÇO COMUM 
3.1 O serviço é classificado como comum, pois seus padrões de qualidade foram objetivamente definidos neste 
Termo de Referência, por meio de especificações usuais de mercado. 
 
4. PARCELAMENTO DO OBJETO 
4.1. A contratação dos serviços será feita por item, tratando-se de  item único terá somente um vencedor, não 
havendo prejuízo para a administração da secretaria requisitante. 
 
5. JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES 
5.1. As quantidades do serviço continuado, com dedicação exclusiva de mão de obra, são as mesmas do 
contrato atual, conforme a atual demanda existente na Câmara Municipal. 
 
6. RESTRIÇÕES À PARTICIPAÇÃO 
6.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste Pregão: 
 
6.2. Empresas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente. 
6.2.1. Empresas que tenham registro impeditivo de participar de licitação e de contratar com a Administração 
Pública, verificado mediante as seguintes consultas: 
a)  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União, no 
endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis; 
b) Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho 
Nacional de Justiça, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php, 
conforme determina o Acórdão TCU Plenário nº 1793/2011; 
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidas 
pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:); 
d) Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR - 
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx; 
e) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (https://www.gov.br/compras/pt-
br/sistemas/sicaf-digital). 
 
6.3. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa e judicialmente. 
 
6.4. Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 
 
6.5. Empresas cujo diretor, proprietário, controlador ou integrante de conselho seja servidor público do Município 
ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau. 
 
6.6. Empresas que estejam reunidos em consórcio. 
 
6.7. Empresas sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 
 
6.8. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
 
6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário); 
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6.10. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017); 
 
6.11. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 
9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato 
de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU Plenário), 
mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos. 
 
6.12. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e 
a AGU. 
 
6.13.É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja familiar de Agente Público da Administração da 
Câmara Municipal de Campo do Tenente, inclusive dos atuais ocupantes de cargo eletivo. 
6.14.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em 
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 
5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho 
de 2010); 
 
6.14. Nos termos do art. 7º do decreto nº 7.203, de 2010, é vedada ainda, a utilização, na execução dos serviços 
contratados, de empregado da futura contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em 
comissão ou função de confiança neste órgão contratante 
 
6.15.  Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, inclusive 
empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com 
plano de recuperação homologado judicialmente. 
6.15.1.  JUSTIFICATIVA: Apesar de existir entendimento no sentido de que se deve permitir a participação de 
empresas em recuperação, na União, o Parecer n. 2/2016/CPLC/CGU/AGU8, aprovado pelo Consultor-Geral 
da União e publicado no DOU, possuindo, dessa forma, caráter vinculante para as consultorias jurídicas da 
União, consolidou a posição de que é muito arriscado permitir a participação de empresas em recuperação de 
licitação para prestação de serviço com dedicação de mão de obra exclusiva, devendo-se exigir certidão 
negativa de concordata e recuperação nas licitações para contratação desses serviços. No mesmo sentido, 
Acórdão TCU 1214/13 – Plenário, item 9.1.10.4. 
 
6.16. Cooperativa de mão de obra; 
6.16.1.JUSTIFICATIVA: Súmula TCU 281: É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela 
natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade 
de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade. 
 
6.16. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 
6.16.1. JUSTIFICATIVA: O objeto não possui valor suficientemente elevado, nem complexidade técnica 
necessária para requerer a possibilidade de participação de consórcios. Acórdão TCU 2303/2015 Plenário: 
“Cabe ao administrador a opção de permitir ou não a associação de licitantes em consórcio, devendo justificar 
técnica e economicamente a decisão”. 
 
7. VISTORIA  DO OBJETO 
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7.1. Os licitantes poderão, facultativamente, vistoriar o objeto, até 01(um) dia útil antes da data da sessão de 
abertura da licitação, em horário previamente agendado pelo telefone: (41) 3628-1616, das 8h às 11h e das 
13:30h às 16h, de 2ª a 6ª feira, em dia útil. 
 
8. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EXCLUSIVAMENTE COM 
SEDE NO MUNICÍPIO  
9.1. A presente licitação será de participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedor individual sediado no âmbito do Município de Campo do Tenente em conformidade com a 
Lei Municipal 866/2015 com alterações introduzidas pela Lei Municipal 877/2015 . 
 
9. SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS 
9.1.Não será realizado registro de preços. O contrato será do tipo por valor estimado com regime de execução 
por preço unitário. 
 
10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
10.1 Será adotado, para o envio de lances, o modo de disputa aberto. 
10.2. O critério de julgamento será o menor valor. 
 
11. PESQUISA DE PREÇOS E PREÇO MÁXIMO 

11.1 Foi  utilizada como fonte de pesquisa o mercado local (documento integrantes do processo), bem como 
contrato de prestação de serviços com mesmo objeto assinado em menos de 90 dias da elaboração do 
presente edital . 

 
12.  DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA 
12.1. A proposta deverá conter: 
12.1.1.Proposta de preços, contendo as informações do modelo do anexo 03 deste Edital; 
12.1.2.Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo duas casas após a vírgula, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
12.1.3.Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto; 
12.1.4.Indicação do regime tributário da empresa: simples, lucro presumido ou lucro real. 
12.1.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
licitação; 
13.1.6.  Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá ser enviada no formato pdf e excel, pelo 
sistema eletrônico do pregão bllcompras.com, para conferência, vedado o preenchimento com dados 
aleatórios, sob pena de desclassificação; 
13.1.7. Para o cálculo de item da planilha a licitante deverá apresentar memória de cálculo detalhada do item, 
contendo explicação lógica, conclusiva e matematicamente correta para o resultado apresentado; 
13.1.8.Explicação clara, lógica e conclusiva, demonstrando cabalmente a exatidão do enquadramento sindical 
utilizado pela licitante, quando a Planilha de Custos e Formação de Preços não for preenchida de acordo com 
a seguinte Convenção 
Coletiva de Trabalho – CCT: 
13.1.9. CCT 2022/2023-SINDESC/SINDIPAR, para a função de servente de limpeza. 
 
 
14. ENDEREÇO DOS LOCAIS DE POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
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a)  Sede da Câmara Municipal de Campo do Tenente, Avenida Miguel Komarchewski, 274, Centro Campo do 
Tenente; 

 
15. VIGÊNCIA: 
15.1.  O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. 
15.2. A vantagem econômica do contrato estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de 
mercado para a prorrogação do contrato, quando: 
15.2.1. a repactuação dos itens envolvendo salários for efetuada com base em convenção, acordo coletivo ou 
em decorrência de lei; 
15.2.2. a repactuação dos itens envolvendo uniformes for efetuada com base em índice de correção; e 
15.3. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis fixos ou variáveis já pagos ou 
amortizados deverão ser eliminados como condição para a prorrogação. 
 
16. GESTÃO DO CONTRATO: 
16.1. A gestão caberá à Câmara Municipal de Campo do Tenente, na pessoa do Presidente Gustavo Brun 
Ribas Pinto Vizentin ou por este designada, contato@camara.pr.gov.br  - telefone: 3628-1616 
 
17. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
17.1. A fiscalização dos serviços será exercida pelo servidor Rafael de Jesus Ventura, 
contato@camara.pr.gov.br, telefone 41 3628 1616. 
17.2. O preposto da CONTRATADA deverá possuir capacidade e poder para resolver todos os problemas de 
execução dos serviços, inclusive as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados. 
17.3. O preposto poderá ser recusado pelo Contratante, devendo a CONTRATADA designar outro para o 
exercício da atividade. 
17.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou preposto. 
 
18. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
18.1. São obrigações do Contratante: 
18.1.1. Reportar-se somente aos Supervisores da CONTRATADA, sendo-lhe vedado exercer o poder de mando 
sobre os empregados da CONTRATADA; 
18.1.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
18.2. São obrigações da CONTRATADA: 
18.2.1.Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais danos decorrentes da execução do 
contrato; 
18.2.2.Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE no local de execução dos serviços, para representá-la na 
execução do contrato; 
18.2.3. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Município de Campo 
do Tenente/Pr; 
18.2.4. Manter todos os direitos trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias, fundiárias e tributárias, 
rigorosamente em dia, de modo a não prejudicar os direitos dos trabalhadores, bem como, impedir qualquer 
responsabilidade do Município de Campo do Tenente (solidária ou subsidiária), sob pena de rescisão do 
contrato e aplicação das penalidades contratuais; 
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18.2.5. Restituir a Cãmara de Campo do Tenente/Pr todas as despesas que este tiver que realizar para suprir 
as falhas ocorridas na execução do presente contrato, inclusive indenizações por descumprimento de 
obrigações trabalhistas, em consequência da ação ou omissão da CONTRATADA ou de seus empregados; 
18.2.6. Manter-se durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
18.2.7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
18.2.8  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação; 
18.2.9. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
18.2.10. Prestar todos os esclarecimentos requisitados, bem como, informar e manter atualizados os números 
de telefone, e-mails e o nome da pessoa autorizada para contatos. 
18.2.11. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo fiscal 
referentes à forma de prestação dos serviços e ao cumprimento das demais obrigações assumidas no contrato; 
18.2.12. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data do contrato; 
 
19. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE LIMPEZA 
19.1.Requisitos mínimos para o posto: ter cursado no mínimo até o 5º (quinto) ano do ensino fundamental, 
antiga 4ª (quarta) série ou a Fase I da Educação de Jovens e Adultos - EJA; cortesia no atendimento; Boa 
apresentação pessoal, uniforme limpo e completo. 
 
19.2. São tarefas mínimas do serviço de limpeza, devendo a CONTRATADA executar todas as demais 
atividades que forem necessárias para manter a perfeita limpeza do local de trabalho: 
 
19.2.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ: 
a) Remover, com pano úmido e produtos adequados fornecidos pelo Contratante, o pó das mesas, 
armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis 
existentes, inclusive aparelhos elétricos e eletrônicos, extintores de incêndio, etc.; 
b) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 
c) Passar pano úmido com saneantes domissanitários fornecidos pelo Contratante nos telefones; 
d) Passar pano úmido com produtos adequados fornecidos pelo Contratante nos tampos das mesas e 
assentos; 
e) Limpar divisórias e portas de vidro; 
f) Limpar os corrimãos; 
g) Limpar com produto adequado fornecido pelo Contratante os bebedouros e supri-los com garrafões de 
água mineral fornecidos pelo Contratante; 
h) Realizar a coleta seletiva do lixo; 
i) Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos e removendo-o para local indicado pelo Contratante; 
j) Quando necessário, limpar áreas após consertos, reparos, adaptações e pinturas; 
k) Atender com presteza qualquer solicitação de limpeza de emergência; 
l) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 
19.2.2. LIMPEZA DOS BANHEIROS: 
19.2.2.1. Os banheiros individuais deverão ser limpos todas as manhãs, e sempre que houver necessidade de 
nova limpeza; 
19..2.2.2. Os banheiros coletivos deverão ser limpos, pelo menos, duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra 
pela tarde, e sempre que houver necessidade de nova limpeza; 



  

 

22 
 

19.2.2.3. Após cada limpeza, em tabela afixada no banheiro, em local determinado pela fiscalização, o servente 
de limpeza deverá anotar data, horário e nome do servente que limpou o banheiro; 
19.2.2.4. Os banheiros deverão ser limpos na ordem e horários estabelecidos pela Fiscalização; 
19.2.2.5. A limpeza dos banheiros compreende, no mínimo: 
a)Realizar a limpeza geral; 
b)Trocar os sacos de lixo das lixeiras; 
c) Abastecer com papel toalha os toalheiros, repor papel higiênico nas cabines, de forma que sempre haja, ao 
menos, um rolo extra, e encher com sabão líquido as saboneteiras, de forma que nunca falte sabão. Esses 
itens deverão ser repostos sempre que for constatada a falta; 
d) Limpar com saneantes domissanitários fornecidos pelo Contratante, os pisos, paredes, azulejos, portas, 
bacias, assentos, metais e pias dos banheiros, de forma que não fique nenhuma sujeira nesses locais; 
e) Limpar os espelhos com pano umedecido em produto adequado fornecido pelo Contratante; 
f) Secar completamente os pisos, paredes, portas, bacias, assentos, metais e pias dos sanitários; 
g) Concluído o cronograma de limpeza, o estado de limpeza dos banheiros deverá ser revisado, desde o 
primeiro banheiro limpo, limpando novamente o que estiver sujo, esvaziando as lixeiras cheias e repondo o 
papel toalha, papel higiênico e sabão que tiver acabado. 
h) A limpeza dos banheiros deverá ser feita exclusivamente por pessoal indicado pela CONTRATADA, para a 
Fiscalização Contratual, os quais deverão receber adicional de insalubridade ou EPI necessário para reduzir 
ou eliminar a insalubridade, conforme atestado por laudo técnico competente, a ser entregue para a 
Fiscalização Contratual em até 2 meses contados do início do contrato.A limpeza dos banheiros não poderá 
ser feita por pessoa que não conste na lista entregue para a Fiscalização Contratual. 

 
19.2.3. SEMANALMENTE, UMA VEZ: 
a) Varrer o estacionamento externo e as calçadas do local de trabalho; 
b) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
c) Limpar, com produtos adequados fornecidos pelo Contratante, divisórias e portas; 
d) Limpar manchas de pisos, paredes, divisórias, portas e vidros; 
e) Limpar, com produto adequado fornecido pelo Contratante, todos os vidros internos, por dentro e por fora;   
f) Limpar, com produto adequado fornecido pelo Contratante, portas, barras e batentes; 
g) Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 
h Lustrar todo o mobiliário com produto adequado e passar flanela nos móveis; 
i) Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas e outros; 
j) Limpar, com produtos adequados fornecidos pelo Contratante, os azulejos das copas; 
k) Lavar os balcões e os pisos com produto adequado, encerar e lustrar; 
l) Executar demais serviços considerados necessários à frequência. Semanal. 
 
19.2.4. QUINZENALMENTE, UMA VEZ: 
a)Lavar todas as lixeiras, inclusive a utilizada para a coleta pelo serviço público. 
b)Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
c)Limpar forros, paredes e rodapés; 
d)Limpar cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados fornecidos pelo Contratante; 
e)Limpar placas de identificação, sinalização, letreiros e totens fixados em paredes, pisos e fachadas; 
f)Executar demais serviços considerados necessários à frequência quinzenal. 
 
20. DA MÃO DE OBRA 
20.1  A CONTRATADA deve: 
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a) Treinar adequadamente todo empregado contratado, de modo que ele possa assumir o posto sem a 
necessidade de orientação por parte da Fiscalização do Contratante. O treinamento não poderá ser realizado 
dentro das dependências do Contratante, podendo, no máximo, haver o repasse inicial do posto, pelo prazo 
máximo de três dias úteis, o qual deverá ser acompanhado pelo respectivo Supervisor da  CONTRATADA e 
não será remunerado pelo Contratante, nem contará como posto ocupado; 
b) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 
c)  Apresentar os empregados devidamente uniformizados, identificados por crachá e com os 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários ao desempenho do trabalho executado; 
d) O Contratante fornecerá crachá que deverá ser utilizado pelo empregado da Contratada durante todo 
o período em que permanecer dentro do Município. Ao término do Contrato ou no desligamento do empregado, 
o crachá deverá ser devolvido ao Contratante. 
e) Abster-se de utilizar os empregados alocados no Contratante, à exceção dos Supervisores, para a 
execução de serviços administrativos, tais como: entrega de vales-transportes, realização de pagamentos, 
seleção e contratação de pessoal, etc.; 
f)  Apresentar ao Contratante a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução 
do serviço, não sendo permitido o ingresso de empregados da CONTRATADA que não constem nessa lista. 
20.1.1. Instruir seus empregados a: 
a) acatar as normas internas do Contratante; preservar patrimônio do CONTRATANTE, mantendo a 
higiene, a organização e a boa aparência do local de trabalho, alertando os Supervisores sobre a necessidade 
de alguma manutenção, sempre que necessária; 
b) operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas informatizados 
disponíveis para a execução dos serviços; 
c)  solicitar aos Supervisores apoio técnico junto às unidades competentes do Contratante, para 
solucionar falhas em equipamentos do Contratante, especialmente, de informática; 
d)  conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de utilização dos equipamentos colocados 
à sua disposição; 
e)  verificar, ao assumir seu posto, se há alguma orientação nova ou especial a ser atendida quanto à 
prestação do serviço naquele dia; 
f) permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando substituído por outro, 
de modo a garantir a não interrupção do serviço; 
g) receber/repassar o serviço ao assumir/deixar o posto, relatando todas as situações encontradas, bem 
como, as ordens, recados e orientações recebidos; 
h) guardar sigilo de assuntos que venham a ter conhecimento em virtude do serviço; 
i) buscar orientação com os Supervisores, em caso de dificuldades no desempenho das atividades, 
repassando-lhe o problema; 
j)  comunicar desaparecimento de material, uniforme, ferramenta ou equipamento imediatamente aos 
Supervisores; 
k) recolher objetos encontrados nas dependências do Contratante, entregandoos aos Supervisores ou à 
Fiscalização; 
l) não realizar tarefas particulares ou estranhas as suas funções ou qualquer tipo de atividade comercial 
nas dependências do Contratante; 
m)  não fumar durante o serviço; 
n)  não utilizar equipamentos eletrônicos, como aparelhos de som, televisores e celulares, para jogar ou 
realizar qualquer outro tipo de “passatempo” que possa prejudicar a atenção requerida ao serviço, sendo 
proibido, inclusive, o uso de fones de ouvido; 
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o) não confrontar servidores, outros prestadores de serviço e visitantes do Contratante, sendo sempre 
cortês no atendimento; 
p)  tratar a todos com urbanidade; 
q) não participar, dentro do Contratante, de grupos de manifestações ou reivindicações, evitando espalhar 
boatos ou tecer comentários desrespeitosos sobre outras pessoas; 
r) Nos termos do art. 7º do decreto nº 7.203, de 2010, é vedada ainda, a utilização, na execução dos 
serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo 
em comissão ou função de confiança neste Órgão Contratante. 
 
20.2. A fiscalização poderá ordenar a imediata retirada do local ou a substituição, em até 24 horas, de 
empregado da contratada que estiver sem uniforme, EPI ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização 
ou cuja permanência no Contratante, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 
20.3. O Contratante poderá alterar o horário e a quantidade de pessoas empregadas nos turnos de execução 
dos serviços, conforme sua necessidade, bastando, para tanto, oficiar à CONTRATADA com antecedência de 
5 dias úteis. 
20.4.O rol de tarefas e de periodicidades listado nas atribuições das funções contratuais é apenas 
exemplificativo, podendo ser exigidas outras atividades não constantes nele, compatíveis com cada posto, bem 
como, uma frequência diferenciada daquela determinada, em razão de necessidade e de adequação dos 
serviços, para uma perfeita execução compatível com a demanda. 
20.5. A CONTRATADA exigirá permanentemente a higiene e a boa apresentação pessoal dos funcionários. 
20.6. A CONTRATADA controlará, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como, as 
ocorrências havidas. 
20.7. A CONTRATADA deverá instalar nas dependências do Contratante Sistema de Registro Eletrônico de 
Ponto – SREP, de acordo com as normas contidas na Portaria nº 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
20.7.1. O Contratante, para fins de cálculos dos serviços prestados, utilizará como parâmetro os registros 
armazenados no SREP. 
20.7.2. A CONTRATADA fornecerá meio eletrônico de acesso ao SREP, que permita ao CONTRATANTE o 
acompanhamento dos registros de ausências e atrasos. 
20.8. Nos casos de atividades consideradas insalubres, periculosas ou de risco, caberá à CONTRATADA 
identificá-las e responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas delas decorrentes. 
20.9. A CONTRATADA deve fazer, para seus empregados, seguro contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução do contrato. 
20.10.  A CONTRATADA deve assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus Supervisores/Prepostos. 
20.11. Em caso de ação movida em face do Contratante, em decorrência desta contratação, especialmente 
ações trabalhistas, a CONTRATADA deve fornecer, de maneira organizada, na forma e no prazo estabelecidos 
pela Fiscalização do Contratante, toda documentação necessária à defesa do Contratante. 
20.11.1. Caso a ação judicial relacionada ao contrato seja promovida exclusivamente em face do Contratante, 
a CONTATADA deve comparecer ao processo e declarar sua exclusiva responsabilidade como parte e pelas 
eventuais condenações; 
20.11.2. Em caso de condenação do Contratante ao pagamento de indenização, por falhas da CONTRATADA 
no cumprimento de suas obrigações, especialmente obrigações trabalhistas, a CONTRATADA deverá assumir 
o pagamento da indenização ou ressarcir ao Município de Campo do Tenente o valor desembolsado, podendo, 
o Município, realizar a correspondente compensação nos pagamentos devidos à CONTRATADA. 
20.11.3.As responsabilidades acima cessam apenas cinco anos após o término ou rescisão deste contrato. 
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21. DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÕES, SUBSTITUIÇÕES E DEMISSÕES 

21.1. No início do contrato e a cada nova admissão de empregado, a CONTRATADA deve apresentar: 
a) relação dos empregados, contendo nome completo, função, horário do posto de trabalho, números 

da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
b) Registro de empregado (CLT, art. 41); 
c)  Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (CLT, art. 29); 
d) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO Admissional (CLT, art. 168); 
e)  Termo de Responsabilidade – concessão de Salário-Família; 
f) CAGED – admissão do empregado 
21.2.  A critério da Fiscalização do CONTRATANTE, certidões dos distribuidores cíveis e criminais 

emitidas pela Justiça Estadual ou do Distrito Federal, se for o caso, dos locais em que a pessoa 
residiu nos últimos cinco anos, bem como, da Justiça Federal e da Justiça Militar Federal e da 
Justiça  Estadual, e outros documentos que sejam necessários à elucidação de dúvidas sobre os 
antecedentes do empregado. 

21.3. A mesma documentação deve ser apresentada para os empregados que serão utilizados nas 
substituições, sendo recomendável que a CONTRATADA mantenha uma relação de substitutos 
previamente cadastrados, pois o Contratante pode não autorizar o ingresso em suas dependências 
de empregado não cadastrado. 

21.4. No fim do contrato e a cada demissão de empregado, a CONTRATADA deve apresentar declaração 
de realocação de empregado sem rescisão de contrato de trabalho ou a seguinte documentação; 

21.4.1. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT; 
21.4.2. Comprovante de pagamento do TRCT; 
21.4.3.Aviso Prévio e/ou Dispensa do empregado; 
21.4.4. Atestado de Saúde Ocupacional – ASO Demissional; 
21.4.5. Baixa no Registro de empregado; 
21.4.6. Baixa na CTPS e comprovante de entrega da CTPS; 
21.4.7. Comprovante movimentação conectividade social; 
21.4.8. Comprovante de recolhimento FGTS/GRRF da rescisão; 
21.4.9. Extrato FGTS para fins rescisórios; 
21.4.10. Comunicação de dispensa (seguro-desemprego); 
21.4.11. Folha de Registro de Controle de Jornada do mês da 
rescisão; 
21.4.12. CAGED – rescisão do empregado. 

 
21. 5. O pagamento dos serviços prestados no último mês de vigência contratual somente ocorrerá após: 
21.5.1. Comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e quitação das rescisões de contrato de  
trabalho ou declaração de realocação de empregado sem rescisão de contrato de trabalho. 
21.5.2. A documentação das admissões, substituições e demissões deve ser entregue na ordem e no formato 
de mídia (digitalizado em formato pdf, excel ou outro) determinados pela Fiscalização do Contratante. 
 
22. PREÇO 
22.1. O Contratante pagará à CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ valor, de acordo com o resultado 
da licitação, conforme ajustes mensais necessários levado em conta o fato gerador. 
22.2. Nos valores acima indicados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 
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e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
22.3. Os valores dos itens anteriores comporão a formação de preço no momento da elaboração da proposta. 
 
23. DOCUMENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PAGAMENTO 
23.1.Para recebimento e pagamento, a CONTRATADA protocolará junto à Câmara Municipal,   requerimento 
de pagamento referente ao mês anterior, contendo a seguinte documentação: 
23.1.1. Folha de Pagamento com detalhamento de vantagens e descontos, bem como os respectivos 
comprovantes de pagamento; 
23.1.2.Relação de pagamento do Vale-Transporte; 
23.1.3.Relação de pagamento do Auxílio-Alimentação; 
23.1.4. Folha de Registro de Controle de Jornada por funcionário; 
23.1.5. Relatório das substituições ocorridas no mês, indicando nome do substituído e do substituto e o período; 
23.1.6. .Comprovante de declaração à Previdência Social (GFIP), incluindo o protocolo de envio de arquivos, 
referente à última competência exigível; 
23.1.7. Comprovante de recolhimento das contribuições ao INSS (GPS) referente à última competência exigível; 
23.1.8.Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) referente à última competência exigível; 
23.1.9. Declaração referente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED); 
23.1.10.Declaração referente à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); 
23.1.11. Recibos de uniformes entregues no mês, com as respectivas quantidades; 
23.1.12. Demais declarações de informações trabalhistas exigidas pela legislação e não descritas acima, 
quando aplicável; 
23.1.13. Na mesma data de protocolo do requerimento de pagamento, a documentação também deve ser 
entregue à Fiscalização do Contratante, em formato digital, na ordem e no formato de mídia (digitalizado em 
formato pdf, xlsx ou outro) determinados pela Fiscalização do Contratante. 
23.1.14.A nota fiscal somente poderá ser emitida após a Fiscalização do Contratante conferir a documentação 
para pagamento, devendo ser juntada ao mesmo protocolo em que a documentação foi autuada. 
23.1.15. Caso não seja apresentada a documentação acima ou não seja claramente comprovado o pagamento 
de qualquer verba trabalhista, previdenciária ou tributária, o Contratante notificará a CONTRATADA e reterá o 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 
23.1.16. Em não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, o 
Contratante está autorizado a depositar os valores retidos cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o 
objetivo de serem utilizados no pagamento de salários e demais verbas trabalhistas, bem como das 
contribuições sociais e FGTS. 
23.1.17. Nesse caso, o sindicato representante da categoria do trabalhador será notificado pelo Contratante 
para acompanhar o pagamento das verbas trabalhistas aos empregados, bem como, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias e do FGTS. 
23.2.  O objeto será recebido a cada mês, certificado pelo seu fiscal e a execução completa do contrato só 
acontecerá quando a contratada comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e relativas ao FGTS dos empregados da contratada alocados à execução do serviço. 
23.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o 
pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo da rescisão do contrato e aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
24. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR 
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24.1. Somente serão pagos os postos efetivamente ocupados, ainda que a quantidade de postos prevista no 
contrato seja superior. Por exemplo, se o contrato prever três postos e somente dois estiverem sendo utilizados, 
o pagamento abrangerá apenas os dois postos utilizados. 
24.2. O Contratante não arcará com valores que se vinculem a situações ocorridas fora do contrato, por 
exemplo, se empregado for realocado para prestar serviço em outro local e, após esse fato, for demitido, a 
obrigação de pagamento das verbas rescisórias será somente da CONTRATADA. 
 
25. AUSÊNCIAS 
25.1. Toda ausência de empregado, por qualquer motivo, deve ser suprida por outro profissional de mesma 
qualificação, no prazo máximo de uma 01 (uma) hora, após o início da respectiva jornada. 
 
26. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA SEM REPOSIÇÃO 
26.1.Caso haja dia de ausência injustificada sem reposição, serão aplicadas as seguintes fórmulas para 
desconto do dia de ausência do pagamento devido à CONTRATADA: 
Postos 40h semanais: 
Desconto do dia de falta: (Módulo 1: Composição da Remuneração + Submódulo) 
 
26.2. Encargos Previdenciários e FGTS + Submódulo 2.3: Benefícios Mensais e Diários + Módulo 5: Insumos) 
/(número de dias úteis do mês em que as faltas ocorreram) x nº de dias úteis de falta sem reposição (não contar 
sábados, domingos, feriados e dias sem expediente). 
 
27. AVISO PRÉVIO, HORAS EXTRAORDINÁRIAS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DEMAIS 
ENCARGOS. 
Os valores referentes a férias, 13º salário, FGTS e respectiva multa, horas extraordinária e demais encargos 
trabalhista devem ser considerados pela licitante no momento da elaboração da proposta de preços, pois 
nenhum valor será pago sem que haja previsão contratual. 
28. CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO 
28.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo. 
28.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante. 
28.3. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Contratante, o valor devido deverá ser 
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 
(seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 
I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
28.4. O pagamento será precedido de comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação. 
28.5. Na hipótese de irregularidade no cadastro ou habilitação perante o Município, a CONTRATADA deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das 
sanções contratuais e rescisão do contrato. 
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28.6. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas obrigações. 
28.7. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 
28.8. No corpo da Nota Fiscal também deverá constar as seguintes descrições: 
Número do Pregão: ____/______ 
Número do Contrato: _____/______ 
 
29. GARANTIA DO SERVIÇO 
29.1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pela Fiscalização Contratual, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução. 
29.2. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de eles não serem 
executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais medidas cabíveis. 
 
29.  REPACTUAÇÃO 
29.1. Será admitida, por solicitação da contratada, a repactuação dos preços dos serviços, desde que seja 
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano das datas das Convenções Coletivas de Trabalho – CCT às quais 
a proposta se referir. 
29.1.1. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato. 
29.1.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao 
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais 
como os custos decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do 
serviço. 
29.1.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com data-base diferenciadas, a 
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções 
coletivas das categorias envolvidas na contratação. 
29.1.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve 
repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos. 
29.1.5. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não 
tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais 
ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 
29.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: 
29.2.1. da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos 
custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como, os custos dos materiais de consumo 
necessários à execução do serviço; ou 
29.2.2. da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da 
apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada à 
data-base desses instrumentos. 
29.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador 
que deu ensejo à última repactuação. 
29.4. Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão ser negociados os 
seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso 
prévio indenizado e indenização adicional; 
29.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica 
da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo 
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acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto 
da repactuação. 
29.5.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto 
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou 
convenção coletiva. 
29.5.1.1. Os reajustes dos itens envolvendo, uniformes, EPIs poderão ser efetuados a cada doze meses, 
contados da data da sessão de abertura da licitação, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA/IBGE. 
29.5.1.2. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado, 
esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-
se: 
29.5.1.2.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 
29.5.1.2.2. As particularidades do contrato em vigência; 
29.5.1.2.3. A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 
29.5.1.2.4..A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 
29.6. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 
29.6.1. O prazo para decisão ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a 
documentação solicitada Contratante para a comprovação da variação dos custos. 
29.7. As repactuações a que a contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão 
objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. 
29.7.1. Caso a contratada esteja impossibilitada de postular a repactuação contratual até o momento da 
assinatura do termo aditivo de prorrogação contratual, em razão de o acordo ou a convenção coletiva de 
trabalho ainda não estar registrado no Ministério do Trabalho, deverá ressalvar no mencionado termo aditivo 
o seu direito a essa repactuação, que deverá ser exercido tão logo ocorra o pertinente registro. 
29.8. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-
se o seguinte: 
29.8.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 
29.8.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para 
concessão das próximas repactuações futuras; ou, 
29.8.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão 
do custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, 
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do 
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 
29.9. As repactuações, como espécie de reajuste, poderão ser formalizadas por meio de apostilamento, exceto 
quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. 
 
30. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
30.1. Até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, após a assinatura 
do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao Contratante garantia contratual no valor de 5% (cinco 
por cento) do total da contratação. 

O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional dar-se-á nos termos do Art. 56, § 1º, I, II 
e III da Lei nº 8.666/93. 

30.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa moratória 
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor mensal do contrato, por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 
por cento). 
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30.3. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 
30.4. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração do valor do contrato. 
30.5. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa aplicada, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA obrigar-se-á a fazer a respectiva reposição. 
30.6. A não prestação ou reposição de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, 
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a CONTRATADA às sanções 
contratuais. 
30.7. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações 
contratuais e comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 
contratação ou comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de 
serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 
 
31. SANÇÕES 
 
31.1. A CONTRATADA poderá ser apenada com: 
31.1.1. Advertência; 
31.1.2. Multa; 
31.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Campo do Tenente/PR, nos casos do art. 48, do Decreto Municipal n. 240/2021 e art. 87, inciso II, da Lei nº 
8666/93 e Lei 10.520/2002. 
27.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos do art. nos 
casos do art. 48, do Decreto Municipal n. 240/2021, art. 87, inciso IV, da Lei nº 8666/93  e art. 7º, da Lei 
10.520/2002. 
31.3. Poderão ainda ser aplicadas as seguintes multas: 
31.3.1. de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado execução do objeto do contrato, quando será 
aplicada nos seguintes percentuais: 
31.3.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega da execução de serviços, 
calculado sobre o valor mensal do contrato na data do fato, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias 
corridos; 
31.3.1.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, até o 
limite de 15 (quinze) dias, na execução de serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, 
calculado sobre o valor mensal do contrato na data do fato. 
31.3.2. de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 
31.3.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA ou nos casos 
de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 
31.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela recusa injustificada 
do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pelo edital. 
31.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao do vencimento do prazo execução da obrigação. 
31.5. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato para 12 meses, fica 
facultado à Administração reconhecer a ocorrência das hipóteses de rescisão contratual. 
31.6. A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de demanda buscando 
indenização suplementar em favor do Contratante, sendo o dano superior ao percentual referido. 
31.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA. 
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31.8. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
31.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao Contratante, 
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
31.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório à CONTRATADA. 
31.11. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
31.12. O prazo para defesa prévia será de cinco dias úteis a contar da notificação. 
31.13. Caberá recurso no prazo de cinco dias a contar da publicação da sanção no Órgão Oficial. 
31.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal na Bolsa de Licitações e 
Leilões – e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por 
igual período. 
31.15. Somente a autoridade que registrou as penalidades na Bolsa de Licitações e Leilões poderá fazer sua 
retirada. 
31.16. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 
comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado e inscrição no CADFILM (Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal). 
 
32. RESCISÃO 
32.1. Constituem motivos para rescisão contratual, as hipóteses especificadas nos artigos 77 e 78, ambos da 
Lei nº. 8.666/93. 
32.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá reter os créditos 
decorrentes do contrato, até o valor dos prejuízos causados. 
 
33. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
33.1. O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas no Decreto Municipal n. 240/2021, 
da Lei nº 8666/93 e Lei nº 10.520/2002. e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem 
o interesse público. 
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ANEXO 02 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 
 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2022 
 
1.   HABILITAÇÃO 
 
1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
1.1.1 O licitante deverá anexar exclusivamente por sistema eletrônico (bllcompras.com) juntamente 
com o cadastro da proposta eletrônica, até a abertura da sessão pública, os documentos exigidos na 
relação abaixo: 
 

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
1.2.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (cartão CNPJ). 
b) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede (no 
caso de empresário individual); 
c)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, (no caso de sociedade 
empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI); 
d)  Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
prova da indicação dos seus administradores (no caso de sociedade simples); 
e) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, com emissão não superior a 90 (noventa) dias 
da data de abertura da sessão, (no caso de Microempreendedor Individual – MEI). 
f) Declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, constituída na forma da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006, assinada pelo 
representante legal da empresa, conforme modelo constante no Anexo 06, quando dessa forma se 
enquadrar. 
 
1.2.1.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou de sua respectiva 
consolidação. 
1.2.1.2.A apresentação dos documentos constantes nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” se dará conforme o caso. 
1.2.1.3. Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seus atos constitutivos/objeto social 
as atividades inerentes ao objeto desta licitação. 
 
1.2.2. PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeito de negativa para com a Fazenda Estadual; 
b) Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeito de negativa para com a Fazenda Municipal; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, da sede da licitante, incluindo os Débitos Previdenciários; 
d) Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS, expedido pela 
Caixa Econômica Federal; 
e) Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 



  

 

33 
 

1.2.3. PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
1.2.3.1. Declaração de qualificação técnico assinado pelo proprietário e/ou sócio administrador: 
1.2.4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
1.2.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida com 
antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados a partir de suas respectivas emissões, devendo 
estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação. 
 
1.2.4.1.1. JUSTIFICATIVA: Apesar de existir entendimento no sentido de que se deve permitir a participação de 
empresas em recuperação , na União, o Parecer n. 2/2016/CPLC/CGU/AGU , aprovado pelo Consultor-Geral 
da União e publicado no DOU, possuindo, dessa forma, caráter vinculante para as consultorias jurídicas da 
União, consolidou a posição de que é muito arriscado permitir a participação de empresas em recuperação de 
licitação para prestação de serviço com dedicação de mão de obra exclusiva, devendo-se exigir certidão 
negativa de concordata e recuperação nas licitações para contratação desses serviços. No mesmo sentido, 
Acórdão TCU 1214/13 – Plenário, item 9.1.10.4. 
 
12.4.2. Prova de capacidade financeira (Modelo Anexo 9) apresentando as demonstrações contábeis do último 
exercício social. Deverão ser apresentados os índices de: 
 
 

 
- liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvência geral (SG), 
 
Tais índices serão calculados como se segue: 

 
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

 
LC = (AC/PC) 

 
SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 

 
Sendo: 
AC – ativo circulante PC – passivo circulante AP- ativo permanente RLP – realizável a longo prazo ELP – 
Exigível a longo prazo 
 
ÍNDICES FINANCEIROS 
 
A proponente deverá comprovar sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez 
geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos: 
 

(LG) 
(valor maior que) 

(LC) 
(valor maior que)) 

(SG) 
(valor maior que) 

1 1 1 
 
b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações 
contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, 
devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante 
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legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, 
devidamente registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 
apresentado em publicação no Diário Oficial. O (s) mesmo (s) deverá (ão) ser assinado (s) por profissional da 
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Comprovado documentalmente a não 
existência do fechamento das demonstrações financeiras do último exercício, será aceito, somente para este 
caso, o do exercício anterior. 
 
c) A(s) empresa(s), cadastrada(s) ou não no SICAF, que apresentar(em) resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), deverá(ão) comprovar 
patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 
 
1.2.5. DECLARAÇÕES: 
a) Declaração Unificada, conforme modelo constante do Anexo 05; 
b) Declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, Anexo 08. 
 
Parágrafo Único: Serão aceitos documentos com assinatura digital do representante legal, sem prejuízo do 
envio dos demais documentos exigidos no edital, na forma descrita no item 1.1.1. 
l. Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a 
critério do Pregoeiro, solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos 
supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à 
verificação de sua validade e dispensam a autenticação. 
II. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada 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. 
III. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
IV. 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, ou revogar a licitação. 

 
1.3. CONSIDERAÇÕES: 
1.3.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar: 
a) Em nome da Licitante, com número do CNPJ e preferencialmente, com o respectivo endereço; 
b) Se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os 
atestados de capacidade técnica que podem ser apresentados e nome e CNPJ matriz e/ou em nome e CNPJ 
da filial; 
c) Os documentos que não constem prazo de validade serão considerados com a validade de 60 (sessenta) 
dias após a emissão; 
d) As certidões emitidas via internet somente serão aceitas dentro do prazo em que estiverem disponíveis 
para consulta de sua autenticidade nos respectivos sites; 
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e) Caso as declarações exigidas neste edital e a proposta não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou 
diretor da empresa, identificado no Ato Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” 
(com firma reconhecida) que conceda poderes ao signatário para assinar tais documentos. 
f) Fica a licitante vencedora obrigada a manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade 
com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação necessárias e exigidas para 
a execução do contrato, especialmente quanto as Certidões de Regularidade Fiscal Trabalhista. 
g) A empresa é responsável pela veracidade de todos os documentos, declarações e informações 
apresentados na licitação, estando cientes que em caso de declaração falsa, haverá sanções 
administrativas, civis e penais. 
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ANEXO 03 -  MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 01/2022 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº _____/2022,  acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE e CARGO:  
NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 
NÚMERO DO CPF: 
ENDEREÇO 
NÚMERO TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
Lote: __ 
Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 

máximo 
Preço máximo 
total 

      
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da abertura da licitação. 
 
REGIME TRIBUTÁRIO DA EMPRESA: (simples, lucro presumido ou lucro real)________. 
 
ENQUADRAMENTO(S) SINDICAL(AIS) QUE A EMPRESA UTILIZARÁ: _________ 
 
Declaro que possuo ou instalarei escritório no Município de Campo do Tenente/Pr, no prazo máximo de 20 
(vinte) dias, contados do início da vigência do contrato. 
 
Declaro que no caso desta proposta não prever ou subdimensionar verbas trabalhistas, previdenciárias ou 
sociais, bem como, uniformes, equipamentos de  proteção individual – EPI’s, ou qualquer outro insumo 
necessário à perfeita execução do objeto, suprirei a falta sem direito a receber qualquer pagamento 
suplementar; e que caso esta proposta superdimensione uniformes, equipamentos de proteção individual – 
EPI’s, ou qualquer outro insumo necessário à perfeita 
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execução do objeto, receberei apenas pelas quantidades efetivamente utilizadas na execução do objeto. 
 

_______________, em __________ de ____________ de 2022. 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 
(Apontado no contrato social ou com poderes específicos).anexar 

ENVIAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA: Planilha de Custos e Formação de Preços, elaborada pela 
licitante, justificando o preço apresentado. 
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ANEXO 04 – TERMO DE ADESÃO E ANEXO 
 
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: 

 
 
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: 
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. 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; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme 
Anexo I; e 

v. 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 
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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: 
 
i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
ii.  apresentar lance de preço; 
iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 
iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 
vi. apresentar e retirar documentos; 
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
viii. assinar documentos relativos às propostas; 
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
x. 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: _____________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida 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: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
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2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
3 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 

 
O Licitante reconhece que: 
 
i. 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; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação 
escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii.   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 

iv. 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 

v. 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: _____________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO 05 – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 
AO 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE/PR 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022 
 
(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº (xxxxxxxxxx), sediada (ENDEREÇO COMPLETO), declara para os fins de 
direito, na qualidade de Proponente do presente processo licitatório, instaurado por este município, que: 
 
1. Declaramos que não possuímos em nosso Quadro Funcional empregados menores de 18 (dezoito) anos 

executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, em observância ao 
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

 
2. Declaramos que esta empresa cumpre, nos termos do art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no Edital do PREGÃO, na forma eletrônica de nº __________, se 
responsabilizando por quaisquer vícios ou imperfeições relativas à documentação apresentada que está 
em conformidade ao edital supracitado. 

 
3. Declaramos, para os fins de direito, sob as formas da lei, na qualidade de Proponente do processo 

licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica nº ___/______, instaurado por este município, que 
não possuímos em nosso corpo social, nem em nosso quadro funcional empregado público ou membro 
comissionado de órgão da Administração Municipal direta ou indireta. 

 
4. Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de Proponente do processo licitatório na modalidade 

Pregão, na forma eletrônica nº ___/______, instaurado por este município, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas 
da lei. 

 
5. Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de Proponente do processo licitatório na modalidade 

Pregão, na forma eletrônica nº ___/______, instaurado por este município, que até a presente data 
inexistem quaisquer fatos supervenientes e impeditivos para a nossa habilitação, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, sob as penas da Lei. 

 
6. Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de Proponente do processo licitatório na modalidade 

Pregão, na forma eletrônica nº ___/______, instaurado por este município, que tomou conhecimento do 
teor do Edital, de todas as condições para participação nesta Licitação, se compromete a cumprir todos 
os termos do Edital e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 

 
7. Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 
 
8. Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
nesta licitação; 

 
9. Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 
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decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função 
de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato; 

 
10. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 

instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. 
(a) ............................................................., Portador(a) do RG sob nº................................................. e 
CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é.................................................. (sócio 
administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato. 

 
11.  Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo 

licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para 
o seguinte endereço: 

 
a. E-mail () 

 
b. Telefone: () 

 
12.  Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao 

Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados 
anteriormente fornecidos. 

 
13.  Nomeamos e constituímos o senhor (a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente 
ao Pregão Eletrônico n.º ----- e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no 
instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 [Local], de de 2022. 
 
[Nome/Cargo/Assinatura do Responsável Legal] 
 [Nome da Empresa] [CNPJ] 
 

ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER ASSINADO DIGITALMENTE PELO RESPONSAVEL DA EMPRESA 
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ANEXO 06 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE. (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER ME OU EPP) 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
AO 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE/PR 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022 
  
DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº 
_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, em especial quanto ao seu 
art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 
6.204, de 05.09.2007. 
 
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos 
ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada 
vencedora do certame. 
 Local e Data 

_________________________________________________ 
Representante Legal ou Procurador da Licitante 

(Nome e assinatura) 
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ANEXO 07 – MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ____/2022 
Pregão Eletrônico nº ____/2022 

 
Aos __dias do mês de __ do ano de dois mil vinte e dois, o CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.536.649/0001-94, neste ato representado 
por seu Presidente Gustavo Brun Ribas Pinto Vizentin, __, ___, portador da Cédula de Identidade com RG nº 
____, CPF nº ______, residente e domiciliado neste Município de Campo do Tenente, Estado do Paraná, CEP 
83.870-000, e a empresa ___, com sede na  Rua __,  nº __, bairro ___, cidade ___, Estado ____, CEP __, 
estando devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº __, representada neste ato pelo(a) Sr(a) ___, __, ___, 
residente e domiciliado na cidade __, bairro __, Estado __, à Rua __, nº __, CEP ___, doravante denominada 
de CONTRATADA, firmam o presente Contrato de fornecimento, mediante as cláusulas abaixo, as quais, ambas 
as partes se obrigam  ao cumprimento. O Edital de Pregão nº __/2022, na forma eletrônica, e seus anexos, 
passam a ser parte integrante do presente contrato como se nele estivesse transcrito. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Contratação da prestação dos serviços terceirizados de (conforme resultado da licitação) para 
atender as necessidades da Câmara Municipal, conforme condições, descrições, especificações, quantidades 
e exigências estabelecidas Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE LIMPEZA 
2.1. Requisitos mínimos para o posto: ter cursado no mínimo até o 5º (quinto) ano do ensino fundamental, antiga 
4ª (quarta) série ou a Fase I da Educação de Jovens e Adultos - EJA; cortesia no atendimento; Boa 
apresentação pessoal, uniforme limpo e completo. 
 
2.2. São tarefas mínimas do serviço de limpeza, devendo a CONTRATADA executar todas as demais atividades 
que forem necessárias para manter a perfeita limpeza do local de trabalho: 
 
2.2.1 DIARIAMENTE, UMA VEZ: 
a) Remover, com pano úmido e produtos adequados fornecidos pelo Contratante, o pó das mesas, armários, 

arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, 
inclusive aparelhos elétricos e eletrônicos, extintores de incêndio, etc.; 

b) Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 
c) Passar pano úmido com saneantes domissanitários fornecidos pelo Contratante nos telefones; 
d) Passar pano úmido com produtos adequados fornecidos pelo Contratante nos tampos das mesas e 

assentos; 
e) Limpar divisórias e portas de vidro; 
f) Limpar os corrimãos; 
g) Limpar com produto adequado fornecido pelo Contratante os bebedouros e supri-los com garrafões de 

água mineral fornecidos pelo Contratante; 
h) Realizar a coleta seletiva do lixo; 
i) Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos e removendo-o para local indicado pelo Contratante; 
j) Quando necessário, limpar áreas após consertos, reparos, adaptações e pinturas; 
k) Atender com presteza qualquer solicitação de limpeza de emergência; 
l) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
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2.2.2. LIMPEZA DOS BANHEIROS: 
3.3.2.1. Os banheiros individuais deverão ser limpos todas as manhãs, e sempre que houver necessidade de 
nova limpeza; 
2.2.2.2.Os banheiros coletivos deverão ser limpos, pelo menos, duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra 
pela tarde, e sempre que houver necessidade de nova limpeza; 
2.2.2.3.Após cada limpeza, em tabela afixada no banheiro, em local determinado pela fiscalização, o servente 
de limpeza deverá anotar data, horário e nome do servente que limpou o banheiro; 
2.2.2.4.Os banheiros deverão ser limpos na ordem e horários estabelecidos pela Fiscalização; 
2.2.2.5.A limpeza dos banheiros compreende, no mínimo: 
a)Realizar a limpeza geral; 
b)Trocar os sacos de lixo das lixeiras; 
c)Abastecer com papel toalha os toalheiros, repor papel higiênico nas cabines, de forma que sempre haja, ao 
menos, um rolo extra, e encher com sabão líquido as saboneteiras, de forma que nunca falte sabão. Esses 
itens deverão ser repostos sempre que for constatada a falta; 
d)Limpar com saneantes domissanitários fornecidos pelo Contratante, os pisos, paredes, azulejos, portas, 
bacias, assentos, metais e pias dos banheiros, de forma que não fique nenhuma sujeira nesses locais; 
e) Limpar os espelhos com pano umedecido em produto adequado fornecido pelo Contratante; 
f)Secar completamente os pisos, paredes, portas, bacias, assentos, metais e pias dos sanitários; 
g)Concluído o cronograma de limpeza, o estado de limpeza dos banheiros deverá ser revisado, desde o 
primeiro banheiro limpo, limpando novamente o que estiver sujo, esvaziando as lixeiras cheias e repondo o 
papel toalha, papel higiênico e sabão que tiver acabado. 
h)A limpeza dos banheiros deverá ser feita exclusivamente por pessoal indicado pela CONTRATADA, para a 
Fiscalização Contratual, os quais deverão receber adicional de insalubridade ou EPI necessário para reduzir 
ou eliminar a insalubridade, conforme atestado por laudo técnico competente, a ser entregue para a 
Fiscalização Contratual em até 2 meses contados do início do contrato. A limpeza dos banheiros não poderá 
ser feita por pessoa que não conste na lista entregue para a Fiscalização Contratual. 

 
2.3.3. SEMANALMENTE, UMA VEZ: 
a)Varrer o estacionamento externo e as calçadas do local de trabalho; 
b)Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
c)Limpar, com produtos adequados fornecidos pelo Contratante, divisórias e portas; 
d)Limpar manchas de pisos, paredes, divisórias, portas e vidros; 
e)Limpar, com produto adequado fornecido pelo Contratante, todos os vidros internos, por dentro e por fora;   
f)Limpar, com produto adequado fornecido pelo Contratante, portas, barras e batentes; 
g)Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 
h)Lustrar todo o mobiliário com produto adequado e passar flanela nos móveis; 
i)Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas e outros; 
j)Limpar, com produtos adequados fornecidos pelo Contratante, os azulejos das copas; 
k)Lavar os balcões e os pisos com produto adequado, encerar e lustrar; 
l)Executar demais serviços considerados necessários à frequência. Semanal. 
 
2.3.4. QUINZENALMENTE, UMA VEZ: 
a)Lavar todas as lixeiras, inclusive a utilizada para a coleta pelo serviço público. 
b)Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
c)Limpar forros, paredes e rodapés; 
d)Limpar cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados fornecidos pelo Contratante; 
e)Limpar placas de identificação, sinalização, letreiros e totens fixados em paredes, pisos e fachadas; 
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f)Executar demais serviços considerados necessários à frequência quinzenal. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA MÃO DE OBRA 
4.1. A CONTRATADA deve: 
a) Treinar adequadamente todo empregado contratado, de modo que ele possa assumir o posto sem a 
necessidade de orientação por parte da Fiscalização do Contratante. O treinamento não poderá ser realizado 
dentro das dependências do Contratante, podendo, no máximo, haver o repasse inicial do posto, pelo prazo 
máximo de três dias úteis, o qual deverá ser acompanhado pelo respectivo Supervisor da  CONTRATADA e 
não será remunerado pelo Contratante, nem contará como posto ocupado; 
b) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 
c)  Apresentar os empregados devidamente uniformizados, identificados por crachá e com os 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários ao desempenho do trabalho executado; 
d) O Contratante fornecerá crachá que deverá ser utilizado pelo empregado da Contratada durante todo 
o período em que permanecer dentro do Município. Ao término do Contrato ou no desligamento do empregado, 
o crachá deverá ser devolvido ao Contratante. 
e) Abster-se de utilizar os empregados alocados no Contratante, à exceção dos Supervisores, para a 
execução de serviços administrativos, tais como: entrega de vales-transportes, realização de pagamentos, 
seleção e contratação de pessoal, etc.; 
f)  Apresentar ao Contratante a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução 
do serviço, não sendo permitido o ingresso de empregados da CONTRATADA que não constem nessa lista. 
4.1.1.  Instruir seus empregados a: 

a) acatar as normas internas do Contratante; preservar patrimônio do CONTRATANTE, mantendo a 
higiene, a organização e a boa aparência do local de trabalho, alertando os Supervisores sobre a necessidade 
de alguma manutenção, sempre que necessária; 

b) operar, sempre que necessário e de forma adequada, equipamentos e sistemas informatizados 
disponíveis para a execução dos serviços; 

c) solicitar aos Supervisores apoio técnico junto às unidades competentes do Contratante, para solucionar 
falhas em equipamentos do Contratante, especialmente, de informática; 

d) conhecer a missão do posto que ocupa, assim como a forma de utilização dos equipamentos colocados 
à sua disposição; 

e) verificar, ao assumir seu posto, se há alguma orientação nova ou especial a ser atendida quanto à 
prestação do serviço naquele dia; 

f) permanecer no posto de trabalho determinado, ausentando-se apenas quando substituído por outro, 
de modo a garantir a não interrupção do serviço; 

g) receber/repassar o serviço ao assumir/deixar o posto, relatando todas as situações encontradas, bem 
como, as ordens, recados e orientações recebidos; 

h) guardar sigilo de assuntos que venham a ter conhecimento em virtude do serviço; 
i) buscar orientação com os Supervisores, em caso de dificuldades no desempenho das atividades, 
repassando-lhe o problema; 

j) Comunicar desaparecimento de material, uniforme, ferramenta ou equipamento imediatamente aos 
Supervisores; 

k) recolher objetos encontrados nas dependências do Contratante, entregandoos aos Supervisores ou à 
Fiscalização; 

l) não realizar tarefas particulares ou estranhas as suas funções ou qualquer tipo de atividade comercial 
nas dependências do Contratante; 

m) não fumar durante o serviço; 
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n) não utilizar equipamentos eletrônicos, como aparelhos de som, televisores e celulares, para jogar ou 
realizar qualquer outro tipo de “passatempo” que possa prejudicar a atenção requerida ao serviço, sendo 
proibido, inclusive, o uso de fones de ouvido; 

o) não confrontar servidores, outros prestadores de serviço e visitantes do Contratante, sendo sempre 
cortês no atendimento; 

p) não participar, dentro do Contratante, de grupos de manifestações ou reivindicações, evitando espalhar 
boatos ou tecer comentários desrespeitosos sobre outras pessoas; 

q) Nos termos do art. 7º do decreto nº 7.203, de 2010, é vedada ainda, a utilização, na execução dos 
serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante 
de cargo em comissão ou função de confiança neste Órgão Contratante. 

 
3.2. A fiscalização poderá ordenar a imediata retirada do local ou a substituição, em até 24 horas, de 

empregado da contratada que estiver sem uniforme, EPI ou crachá, que embaraçar ou dificultar a 
fiscalização ou cuja permanência no Contratante, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

3.3. O Contratante poderá alterar o horário e a quantidade de pessoas empregadas nos turnos de execução 
dos serviços, conforme sua necessidade, bastando, para tanto, oficiar à CONTRATADA com antecedência de 
5 dias úteis. 
3.4.  O rol de tarefas e de periodicidades listado nas atribuições das funções contratuais é apenas 
exemplificativo, podendo ser exigidas outras atividades não constantes nele, compatíveis com cada posto, bem 
como, uma frequência diferenciada daquela determinada, em razão de necessidade e de adequação dos 
serviços, para uma perfeita execução compatível com a demanda. 
3.5. A CONTRATADA exigirá permanentemente a higiene e a boa apresentação pessoal dos funcionários. 
3.6. A CONTRATADA controlará, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como, 
as ocorrências havidas. 
3.7. A CONTRATADA deverá instalar nas dependências do Contratante Sistema de Registro Eletrônico de 
Ponto – SREP, de acordo com as normas contidas na Portaria nº 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
3.7.1. O Contratante, para fins de cálculos dos serviços prestados, utilizará como parâmetro os registros 
armazenados no SREP. 
3.7.2. A CONTRATADA fornecerá meio eletrônico de acesso ao SREP, que permita ao CONTRATANTE o 
acompanhamento dos registros de ausências e atrasos. 
3.8. Nos casos de atividades consideradas insalubres, periculosas ou de risco, caberá à CONTRATADA 
identificá-las e responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas delas decorrentes. 
3.9.  A CONTRATADA deve fazer, para seus empregados, seguro contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 
da execução do contrato. 
3.10.  A CONTRATADA deve assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus Supervisores/Prepostos. 
3.11. Em caso de ação movida em face do Contratante, em decorrência desta contratação, especialmente 
ações trabalhistas, a CONTRATADA deve fornecer, de maneira organizada, na forma e no prazo estabelecidos 
pela Fiscalização do Contratante, toda documentação necessária à defesa do Contratante. 
3.11.1. Caso a ação judicial relacionada ao contrato seja promovida exclusivamente em face do Contratante, 
a CONTATADA deve comparecer ao processo e declarar sua exclusiva responsabilidade como parte e pelas 
eventuais condenações; 
3.11.2.  Em caso de condenação do Contratante ao pagamento de indenização, por falhas da CONTRATADA 
no cumprimento de suas obrigações, especialmente ao Contratante o valor desembolsado, podendo, o 
Contratante, realizar a correspondente compensação nos pagamentos devidos à CONTRATADA. 
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3.11.3.  As responsabilidades acima cessam apenas cinco anos após o término ou rescisão deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÕES, SUBSTITUIÇÕES E DEMISSÕES 

4.1. No início do contrato e a cada nova admissão de empregado, a CONTRATADA deve apresentar: 
 
a) relação dos empregados, contendo nome completo, função, horário do posto de trabalho, números da 
carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
b) Registro de empregado (CLT, art. 41); 
c)  Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (CLT, art. 29); 
d) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO Admissional (CLT, art. 168); 
e)  Termo de Responsabilidade – concessão de Salário-Família; 
f) CAGED – admissão do empregado 
 

4.2.  A critério da Fiscalização do CONTRATANTE, certidões dos distribuidores cíveis e criminais 
emitidas pela Justiça Estadual ou do Distrito Federal, se for o caso, dos locais em que a pessoa residiu 
nos últimos cinco anos, bem como, da Justiça Federal e da Justiça Militar Federal e da Justiça  
Estadual, e outros documentos que sejam necessários à elucidação de dúvidas sobre os antecedentes 
do empregado. 

4.3. A mesma documentação deve ser apresentada para os empregados que serão utilizados nas 
substituições, sendo recomendável que a CONTRATADA mantenha uma relação de substitutos previamente 
cadastrados, pois o Contratante pode não autorizar o ingresso em suas dependências de empregado não 
cadastrado. 
4.4.   No fim do contrato e a cada demissão de empregado, a CONTRATADA deve apresentar declaração 
de realocação de empregado sem rescisão de contrato de trabalho ou a seguinte documentação; 
4.4.1. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT; 
4.4.2.  Comprovante de pagamento do TRCT; 
4.4.3.  Aviso Prévio e/ou Dispensa do empregado; 
4.4.4. Atestado de Saúde Ocupacional – ASO Demissional; 
4.4.5.  Baixa no Registro de empregado; 
4.4.6. Baixa na CTPS e comprovante de entrega da CTPS; 
4.4.7.  Comprovante movimentação conectividade social; 
4.4.8.  Comprovante de recolhimento FGTS/GRRF da rescisão; 
4.4.9.  Extrato FGTS para fins rescisórios; 
4.4.10. Comunicação de dispensa (seguro-desemprego); 
4.4.11. Folha de Registro de Controle de Jornada do mês da rescisão; 
4.4.12.  CAGED – rescisão do empregado. 
4.5. O pagamento dos serviços prestados no último mês de vigência contratual somente ocorrerá após: 
4.5.1.  comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e quitação das rescisões de contrato de  
trabalho ou declaração de realocação de empregado sem rescisão de contrato de trabalho. 
4.5.2.  A documentação das admissões, substituições e demissões deve ser entregue na ordem e no formato 
de mídia (digitalizado em formato pdf, excel ou outro) determinados pela Fiscalização do Contratante. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 
5.1. O Contratante pagará à CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ valor, de acordo com o resultado 
da licitação, conforme ajustes mensais necessários, decorrentes das diversas variáveis que incidem sobre o 
valor (faltas, horas-extras, pagamento pelo fato gerador, etc.). 
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5.2. Nos valores acima indicados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOCUMENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO PAGAMENTO 
6.1. Para recebimento e pagamento, a CONTRATADA protocolará junto à Secretaria Municipal de Saúde,   
requerimento de pagamento referente ao mês anterior, contendo a seguinte documentação:: 
6.1.1. Folha de Pagamento com detalhamento de vantagens e descontos, bem como os respectivos 
comprovantes de pagamento; 
6.1.2. Relação de pagamento do Vale-Transporte; 
6.1.3. Relação de pagamento do Auxílio-Alimentação; 
6.1.4.  Folha de Registro de Controle de Jornada por funcionário; 
6.1.5. Relatório das substituições ocorridas no mês, indicando nome do substituído e do substituto e o período; 
6.1.6.  Comprovante de declaração à Previdência Social (GFIP), incluindo o protocolo de envio de arquivos, 
referente à última competência exigível; 
6.1.7. Comprovante de recolhimento das contribuições ao INSS (GPS) referente à  última competência exigível; 
6.1.8.  Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) referente à última competência exigível; 
6.1.9.  Declaração referente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED); 
6.1.10.Declaração referente à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); 
6.1.11. Recibos de uniformes entregues no mês, com as respectivas quantidades; 
6.1.12. Demais declarações de informações trabalhistas exigidas pela legislação e 
não descritas acima, quando aplicável; 
6.1.13. Na mesma data de protocolo do requerimento de pagamento, a documentação também deve ser 
entregue à Fiscalização do Contratante, em formato digital, na ordem e no formato de mídia (digitalizado em 
formato pdf, xlsx ou outro) determinados pela Fiscalização do Contratante. 
6.1.14. A nota fiscal somente poderá ser emitida após a Fiscalização do  Contratante conferir a documentação 
para pagamento, devendo ser juntada ao mesmo protocolo em que a documentação foi autuada. 
6.1.15. Caso não seja apresentada a documentação acima ou não seja claramente comprovado o pagamento 
de qualquer verba trabalhista, previdenciária ou tributária, o Contratante notificará a CONTRATADA e reterá o 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 
6.1.16. Em não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, o 
Contratante está autorizado a depositar os valores retidos cautelarmente junto à Justiça do Trabalho, com o 
objetivo de serem utilizados no pagamento de salários e demais verbas trabalhistas, bem como das 
contribuições sociais e FGTS. 
6.1.17. Nesse caso, o sindicato representante da categoria do trabalhador será notificado pelo Contratante para 
acompanhar o pagamento das verbas trabalhistas aos empregados, bem como, o recolhimento das 
contribuições previdenciárias e do FGTS. 
6.2. O objeto será recebido a cada mês: 
6.2.1. O objeto será recebido a cada mês, certificado pelo seu fiscal e a execução completa do contrato só 
acontecerá quando a contratada comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e relativas ao FGTS dos empregados da contratada alocados à execução do serviço. 
6.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o 
pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo da rescisão do contrato e aplicação das sanções 
cabíveis. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO PELO FATO GERADOR 
7.1. Somente serão pagos os postos efetivamente ocupados, ainda que a quantidade de postos prevista no 
contrato seja superior. Por exemplo, se o contrato prever três postos e somente dois estiverem sendo utilizados, 
o pagamento abrangerá apenas os dois postos utilizados. 
7.2. Os valores referentes a férias, 1/3 de férias, 13º salário, ausências legais, verbas rescisórias, bem como, 
outros de evento futuro e incerto, não serão parte integrante dos pagamentos mensais à CONTRATADA, 
devendo ser consideradas no momento da elaboração da proposta de preços pela licitante: 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - AUSÊNCIAS 
8.1. Toda ausência de empregado, por qualquer motivo, deve ser suprida por outro profissional de mesma 
qualificação, no prazo máximo de uma 01 (uma) hora, após o início da respectiva jornada. 
 
CLÁUSULA NONA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA SEM REPOSIÇÃO 
9.1.Caso haja dia de ausência injustificada sem reposição, serão aplicadas as seguintes fórmulas para desconto 
do dia de ausência do pagamento devido à CONTRATADA: 
Postos 40h semanais: 
Desconto do dia de falta: (Módulo 1: Composição da Remuneração + Submódulo 
 
9.2. Encargos Previdenciários e FGTS + Submódulo 2.3: Benefícios Mensais e Diários + Módulo 5: Insumos) 
/(número de dias úteis do mês em que as faltas ocorreram) x nº de dias úteis de falta sem reposição (não 
contar sábados, domingos, feriados e dias sem expediente). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo. 
10.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante. 
10.3. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Contratante, o valor devido deverá ser 
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 
(seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 
I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 
10.4. O pagamento será precedido de comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação. 
10.5. Na hipótese de irregularidade no cadastro ou habilitação perante o Município, a CONTRATADA deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das 
sanções contratuais e rescisão do contrato. 
10.6. O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas obrigações. 
10.7. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DO SERVIÇO 
11.1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pela Fiscalização Contratual, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução. 
11.2. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de eles não serem executados, 
o valor respectivo será descontado da importância devida à CONTRATADA, sem prejuízo das demais medidas 
cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REPACTUAÇÃO 
12.1. Será admitida, por solicitação da contratada, a repactuação dos preços dos serviços, desde que seja 
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano das datas das Convenções Coletivas de Trabalho – CCT às quais 
a proposta se referir. 
12.1.1. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato. 
12.1.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao 
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais 
como os custos decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do 
serviço. 
12.1.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com data-base diferenciadas, a 
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções 
coletivas das categorias envolvidas na contratação. 
12.1.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve 
repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos. 
12.1.5. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não 
tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais 
ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 
12.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: 
12.2.1. da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos 
custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como, os custos dos materiais de consumo e 
equipamentos necessários à execução do serviço; ou 
12.2.2. da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da 
apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada à 
data-base desses instrumentos. 
12.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador 
que deu ensejo à última repactuação. 
12.4. Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão ser negociados os 
seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso 
prévio indenizado e indenização adicional; 
12.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica 
da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo 
acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto 
da repactuação. 
12.5.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto 
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou 
convenção coletiva. 
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12.5.1.1. Os reajustes dos itens envolvendo, uniformes, EPIs poderão ser efetuados a cada doze meses, 
contados da data da sessão de abertura da licitação, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA/IBGE. 
12.5.1.2. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado, 
esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-
se: 
12.5.1.2.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 
12.5.1.2.2. As particularidades do contrato em vigência; 
12.5.1.2.3. A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 
12.5.1.2.4..A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 
12.6. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 
12.6.1. O prazo para decisão ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a 
documentação solicitada Contratante para a comprovação da variação dos custos. 
12.7. As repactuações a que a contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão 
objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. 
12.7.1. Caso a contratada esteja impossibilitada de postular a repactuação contratual até o momento da 
assinatura do termo aditivo de prorrogação contratual, em razão de o acordo ou a convenção coletiva de 
trabalho ainda não estar registrado no Ministério do Trabalho, deverá ressalvar no mencionado termo aditivo 
o seu direito a essa repactuação, que deverá ser exercido tão logo ocorra o pertinente registro. 
12.8. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-
se o seguinte: 
12.8.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 
12.8.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para 
concessão das próximas repactuações futuras; ou, 
12.8.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão 
do custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, 
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do 
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 
12.9. As repactuações, como espécie de reajuste, poderão ser formalizadas por meio de apostilamento, exceto 
quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VIGÊNCIA 
13.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
até o limite de 60 (sessenta) meses. 
13.2. A vantagem econômica do contrato estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de 
mercado para a prorrogação do contrato, quando: 
13.2.1. a repactuação dos itens envolvendo salários for efetuada com base em convenção, acordo coletivo ou 
em decorrência de lei; 
13.2.2. a repactuação dos itens envolvendo uniformes for efetuada com base em índice de correção; e 
13.3. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis fixos ou variáveis já pagos ou 
amortizados deverão ser eliminados como condição para a prorrogação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
14.1. A gestão do contrato será exercida pela Câmara Municipal de Campo do Tenente. 
14.2. A fiscalização dos serviços será exercida pelo servidor Rafael de Jesus Ventura, 
contato@camaract.pr.gov.br, telefone 41 3628 1616. 
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14.3 O preposto da CONTRATADA deverá possuir capacidade e poder para resolver todos os problemas de 
execução dos serviços, inclusive as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados. 

14.4 O preposto poderá ser recusado pelo Contratante, devendo a CONTRATADA designar outro para o 
exercício da atividade. 

14.5 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou preposto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
15.1. Até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, após a assinatura 
do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao Contratante garantia contratual no valor de 5% (cinco 
por cento) do total da contratação. 

O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional dar-se-á nos termos do Art. 56, § 1º, I, II 
e III da Lei nº 8.666/93. 

15.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa moratória 
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor mensal do contrato, por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 
por cento). 
15.3. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 
15.4. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração do valor do contrato. 
15.5. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa aplicada, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA obrigar-se-á a fazer a respectiva reposição. 
15.6. A não prestação ou reposição de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, 
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a CONTRATADA às sanções 
contratuais. 
15.7. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações 
contratuais e comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da 
contratação ou comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de 
serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES 
16.1.1.  A CONTRATADA poderá ser apenada com: 
16.1.1. Advertência; 
16.1.2. Multa; 
16.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Campo do Tenente/PR, nos casos do art. 48, do Decreto Municipal n. 240/2021 e art. 87, inciso II, da Lei nº 
8666/93 e Lei 10.520/2002. 
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos do art. nos 
casos do art. 48, do Decreto Municipal n. 240/2021, art. 87, inciso IV, da Lei nº 8666/93  e art. 7º, da Lei 
10.520/2002. 
16.2. Poderão ainda ser aplicadas as seguintes multas: 
16.3. Caso o fato não esteja descrito na tabela acima, poderão ser aplicadas as seguintes multas: 
16.3.1. de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado execução do objeto do contrato, quando será 
aplicada nos seguintes percentuais: 
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16.3.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega da execução de serviços, 
calculado sobre o valor mensal do contrato na data do fato, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias 
corridos; 
16.3.1.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, até o 
limite de 15 (quinze) dias, na execução de serviços, calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, 
calculado sobre o valor mensal do contrato na data do fato. 
16.3.2. de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 
16.3.2.1. 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA ou nos casos 
de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 
16.3.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total ou pela recusa injustificada 
do licitante adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pelo edital. 
16.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao do vencimento do prazo execução da obrigação. 
16.5. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato para 12 meses, fica 
facultado à Administração reconhecer a ocorrência das hipóteses de rescisão contratual. 
16.6. A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de demanda buscando 
indenização suplementar em favor do Contratante, sendo o dano superior ao percentual referido. 
16.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA. 
16.8. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
16.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao Contratante, 
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
16.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório à CONTRATADA. 
16.11. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
16.12. O prazo para defesa prévia será de cinco dias úteis a contar da notificação. 
16.13. Caberá recurso no prazo de cinco dias a contar da publicação da sanção no Órgão Oficial. 
16.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal na Bolsa de Licitações e 
Leilões – e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por 
igual período. 
16.15. Somente a autoridade que registrou as penalidades na Bolsa de Licitações e Leilões poderá fazer sua 
retirada. 
16.16. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 
comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado e inscrição no CADFILM (Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RESCISÃO 
17.1. Constituem motivos para rescisão contratual, as hipóteses especificadas nos artigos 77 e 78, ambos da 
Lei nº. 8.666/93. 
17.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá reter os créditos 
decorrentes do contrato, até o valor dos prejuízos causados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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18.1. O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas no Decreto Municipal n. 240/2021, 
da Lei nº 8666/93 e Lei nº 10.520/2002. e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem 
o interesse público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PUBLICIDADE 
19.1. Extrato deste contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, pelo Contratante. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
20.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

01 - Legislativo Municipal 

001 - Câmara Municipal de Campo do Tenente 

01.031.0001.2001 - Manutenção do Legislativo Municipal 

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas 

CLAUSULA VEGÉSIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
21.1. O Município adota práticas de anticorrupção, devendo: 
I. Observar e fazer observar, em toda gestão Municipal, o mais alto padrão de ética, durante todo o processo 
de execução dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas;  
II. Impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, 
em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou 
da execução de contratos. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:  
Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;  
Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;  
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; 
 
Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um 
contrato;  
Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, aos 
representantes da SESA, com o objetivo de impedir  materialmente a fiscalização da execução do recurso.  
III. Concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à disposição dos órgãos de controle 
interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas. 
 
CLAUSULA VEGÉSIMA SEGUNDA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
22.1. Os preços são os constantes na(s) proposta(s) de preço(s) do FORNECEDOR e manter-se-ão 
inalterados pelo período de vigência do contrato, admitida revisão no caso de desequilíbrio da equação 
econômico-financeira inicial deste instrumento. Neles já se encontram computados todos os impostos, taxas, 
contribuição social, encargos trabalhistas, fretes, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias 
para o fornecimento do objeto. 
22.2. Será considerado compatível com o preço de mercado, o preço que for igual ou inferior à média apurada 
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pelo Município de Campo do Tenente. 
 
CLAÚSULA TRIGÉSIMA - DO FORO 
23.1. Fica eleito o Foro de Rio Negro para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos oriundos do presente contrato. 
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e conteúdo, para 
os fins de direito. 

   Campo do Tenente, __ de __ de 2022. 
CONTRATANTE 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
1- Nome/RG/Assinatura: 
2- Nome/RG/Assinatura: 
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ANEXO  08 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS - LEI N. 13.709/2018 
AO 
MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE/PR 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI N. 13.709/2018 

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 
decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de 
responsabilização administrativa, civil e criminal. 

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as 
informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência 
da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse 
das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para 
viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual. 

3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos 
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da 
execução contratual, por inobservância à LGPD. 

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados 
pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço 
eletrônico, cópia do documento de identificação, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT 
(Registro de Responsabilidade Técnica), CAT (Certidão de Acervo Técnico) e TRT (Termo de 
Responsabilidade Técnica).  

5. A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na 
legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE. 

6. A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 
24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem como adotar as 
providências dispostas no art. 48 da LGPD. 

 Local e Data 
_________________________________________________ 

Representante Legal ou Procurador da Licitante 
(Nome e assinatura) 
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ANEXO 9 – CAPACIDADE FINANCEIRA 
 

CAPACIDADE FINANCEIRA 
 
Ref.: Edital de Concorrência nº. ____/______ 
 
 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. 
Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. 
 
 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 
 
 

 
TIPO DE ÍNDICE 

 
VALOR EM REAIS 

 
ÍNDICE 

 
Liquidez geral (LG) 
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

  

Liquidez corrente (LC) 
LC = AC / PC 

  

Solvência Geral (SG) 
SG = (AC + AP+ RLP) / (PC + ELP) 

  

 
AC – ativo circulante                                               RLP – realizável a longo prazo 
AP – ativo permanente                                            ELP – exigível a longo prazo 
PC – passivo circulante 
 
OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais. 
 
 

Local,     de     de 20___. 
 

Representante Legal 
Nome, RG nº e assinatura) 


