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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

 EMISSÃO: 10/09/2020 

ABERTURA: 24/09/2020 às 14:00 HORAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL (CONDER), CNPJ nº 07.051.788/0001-04, situado na Rua Conselheiro Zacarias 

nº 628, Centro, na cidade de Irati, Estado do Paraná, sob CEP nº 84.500-245, nesta cidade, 

torna público que fará realizar, no dia 24 de setembro de 2020, às 14:00 horas, no Salão 

Nobre do prédio sede do CONDER, situado no mesmo endereço, licitação na modalidade 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, ATRAVÉS DA MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS + LUCROS) tendo como objeto a Contratação de empresa 

especializada em terceirização de serviços com locação de mão-de-obra. 

 1.2 O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2003, Resolução nº 009/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 

46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

1.3 As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Mural de 

Informações no Prédio Sede do CONDER, sendo comunicadas aos adquirentes do edital, via e-

mail com recibo de entrega, entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

    1.4 O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Departamento de Licitações 

deste Consórcio nos dias úteis, no horário compreendido entre 09:00 às 11:30 e das 13:00 às 

17:00 horas. 

1.5 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas 

dúvidas acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por 

escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação junto à Comissão do 

Pregão, no seguinte endereço Rua Conselheiro Zacarias nº 628, Centro, na cidade de Irati, 

Estado do Paraná, sob CEP nº 84.500-000, ou solicitado pelo e-mail: 

contabil@amcespar.org.br ou ainda pelo fone (42) 3423-2393, todos dentro do mesmo prazo 

previsto neste parágrafo. 

1.6 Caberá ao Setor de Licitações responder as impugnações e pedidos de 

esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização da sessão, com 

encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por qualquer das formas 

previstas no item 1.2 deste edital. 

 

2. DO OBJETO E VALOR MÁXIMO 

 

 2.1 O objeto do presente pregão é a Contratação de empresa especializada 

em terceirização de serviços com locação de mão-de-obra, conforme o Termo de 

mailto:contabil@amcespar.org.br
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Referência – Anexo I. 

          2.2 O Valor Máximo Mensal Total admitido, para a prestação dos serviços, é de R$ 

67.898,74(sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), 

perfazendo o Valor Máximo Total para 12 (doze) meses de R$ 814.784,93 (oitocentos e 

quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos). 

 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

          3.1 Os recursos necessários à aquisição ora licitada correrão à conta das seguintes   

01 SECRETARIA EXECUTIVA DO CONDER 

01.003 PATRULHA RURAL 

20.606.0001.2003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA RURAL 

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO 

 

4. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

 

4.1 O presente Pregão, na forma presencial para registro de preços, rege-se pelo 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, ATRAVÉS DA MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

(DESPESAS ADMINISTRATIVAS + LUCROS). 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 

cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.  

5.2. Na presente Licitação é vedada à participação de empresas em consórcio. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

6.1 As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão 

por 1 (um) representante legal para cada empresa, devendo o mesmo credenciar-se por uma 

das seguintes opções: 

6.1.1 Apresentando o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo da 

empresa acompanhado da carteira de identidade do representante, provando ser proprietário 

ou sócio da empresa proponente; 

6.1.2 Através de Procuração, outorgado pelo representante legal da empresa, 

com firma reconhecida, com apresentação do Ato Constitutivo da empresa que comprove a 

representação legal do outorgante na forma original ou cópia autenticada, atribuindo a 

Procuração poderes expressos para o seu representante formular ofertas e lances de preços 

na sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame. 

6.1.3 Através de Carta de Credenciamento (Modelo no Anexo III), outorgado pelo 
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representante legal da empresa, com firma reconhecida, com apresentação do Ato 

Constitutivo da empresa que comprove a representação legal do outorgante na forma original 

ou cópia autenticada, devendo o Credenciado apresentar o documento de R.G ou Carteira de 

Habilitação para comprovação do credenciamento. 

 

6.2 Os documentos de ATO CONSTITUTIVO deverão ser apresentados 

conforme expressos nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, DE FORMA INDEPENDENTE da 

fotocópia apresentada no Envelope de Habilitação, OU SEJA, o envelope de 

Habilitação deverá conter uma via do documento conforme exigido no item 10 

deste Edital e o representante, credenciado ou procurador deverá apresentar uma 

outra via do documento ou na sua forma original. 

6.2.1 Não poderá ser aberto o envelope de Habilitação para 

comprovação de poderes de credenciamento. 

6.3 DEVERÁ SER APRESENTADO AINDA, OBRIGATORIAMENTE, no ato de 

Credenciamento e juntamente com os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, MAS DE 

FORMA AVULSA, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados acima, os 

documentos abaixo: 

6.3.1 Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Modelo 

no Anexo IV), nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2003, sendo que 

ocorrendo a não apresentação da Declaração prevista neste subitem implicará na 

desclassificação imediata do licitante. 

6.3.2 Declaração, PARA AS EMPRESAS QUE SE ENQUADREM, de que a empresa 

está constituída sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo no 

Anexo V), podendo esta declaração ser substituída pela Certidão da Junta Comercial desde 

que a mesma conste de forma objetiva o devido enquadramento. 

6.4 Não será aceito um representante legal para mais de uma empresa. 

6.5 Serão aceitas Propostas e Documentações encaminhadas por meros 

portadores que não estejam munidos dos documentos mencionados nos itens 6.1.1, 6.1.2 ou 

6.1.3. A “formulação de lances” somente poderá ser feita pelo representante “credenciado” 

conforme as condições impostas no item 6, devendo este estar presente na data, horário e 

local de inicio do processo sem qualquer tipo de atraso, não havendo qualquer justificativa 

para a prorrogação do prazo de início por atraso de qualquer um dos representantes. 

 

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E DA PROPOSTA 

 

7.1 No local, data e hora fixados no item 1.1, apresentarão os licitantes suas 

propostas e documentações em 2 (dois) envelopes lacrados, constando obrigatoriamente na 

parte externa de cada um deles as seguintes indicações: 

 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2020 

RAZÃO SOCIAL: 
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CNPJ: 

ENDEREÇO E TELEFONE: 

 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2020 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO E TELEFONE: 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

 8.1 A proposta de preço – Envelope nº. 01 - Será apresentada em 1 

(uma) via impressa, assinada pelo proponente legalmente constituído, sem entrelinhas, 

rasuras ou borrões, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ANEXO 

VI; 

8.2. Deverá ser apresentado também A PLANILHA DE CUSTOS CONFORME MODELO 

NO ANEXO II, devidamente assinada pelo REPRESENTANTE da Empresa; 

8.2.1 A Planilha de Custos poderá sofrer alterações na Composição das despesas e 

encargos, de acordo com o Regime Tributário da empresa. 

8.3 A proposta de preços para a prestação dos serviços objeto deste Edital conterá o 

preço mensal total dos serviços e o preço total para o período de 12 (doze) meses, 

respeitando o preço máximo no Item 2 deste Edital; 

8.4. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento 

das obrigações exigidas, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos e outras 

despesas necessárias à perfeita prestação dos serviços. 

8.5 O proponente deverá respeitar a seguinte a remuneração mínima estabelecida no 

Anexo II do presente edital para cada cargo, com carga horária de 44 horas semanais. 

 

9. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão 

comparecer os licitantes, com a documentação de credenciamento e com os envelopes Nº 01 

e Nº 02, apresentados na forma anteriormente definida.  

9.2. Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 

6, o pregoeiro procederá à abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, 

com a conseqüente divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 

9.3. Serão classificados pelo pregoeiro o autor da proposta de Menor Taxa de 

Administração e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de Menor Taxa de Administração. 

9.4 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 

novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos. 
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9.5 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo 

autor da proposta classificada de Maior Taxa de Administração. 

9.6 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem descontos iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

9.7 O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, na forma 

dos itens 9.3, 9.4 e 9.5, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta 

classificada de Menor Taxa de Administração, seguida dos demais, em ordem crescente de 

desconto. 

9.8 O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase 

de formulação de lances verbais, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa 

menção na ata da sessão. 

9.9 Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 

9.10. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, 

inferiores à proposta de MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL, observada a redução 

mínima entre os lances de R$ 10,00 (dez reais). 

9.10.1. Encerrado os lances e classificado o vencedor, o Valor Final da 

Despesa Administrativa e do Lucro serão readequados considerando a diferença da 

Taxa de Administração Máxima Admitida Total para a Taxa de Administração Total 

do Vencedor sendo este revertido em percentual e aplicado o mesmo percentual 

linearmente o Lucro e a Despesa Administrativa unitária. 

9.11. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido em primeiro lugar. 

9.12 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 

9.13 A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades 

previstas no item 16 do edital. 

9.14 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo 

pregoeiro, os licitantes classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 

lances. 

9.15. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo pregoeiro a 

conformidade entre as propostas escritas de maior desconto e os valores unitários orçados 

pela Administração, conforme apresentado no item 2. 

9.16. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 

pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente. 

9.17. Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto 

o envelope Nº 02 contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 

para confirmação das suas condições de habilitação.  

9.18. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o 

pregoeiro declarará o licitante vencedor. 

9.19 Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de 
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habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 

verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências 

de habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste edital. 

9.20 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que 

seja obtido melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada 

em ata. 

9.21 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as 

ocorrências relevantes, e, ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da 

Comissão, bem como pelos licitantes presentes. 

9.22 A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar para o 

Fax (42) 3423-2393 ou e-mail: contabil@amcespar.org.br, a/c Pregoeiro Juarez Miguel 

da Silva em até 3 (três) dias úteis após o encerramento da Ata, a Proposta 

Reformulada e Detalhada conforme o Modelo do Anexo VI e as planilhas exigidas, 

anexo II, devidamente adequadas ao lance final. Os originais deverão ser entregues 

quando da assinatura do instrumento contratual. 

9.22.1 Após o recebimento das planilhas, o certame será suspenso para 

análise das mesmas. 

9.23 Caso não sejam aprovadas as planilhas do licitante classificado em 

primeiro lugar, será convocado o licitante classificado em 2º lugar para a mesma 

averiguação e assim sucessivamente. Sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação, no 

original ou por fotocópia autenticada por Tabelião Público, ou ainda fotocópias simples 

acompanhadas dos originais para autenticação na sessão de abertura da Licitação, para 

participar do presente certame: 

10.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado no caso de sociedade por ações, ou no caso de sociedade civil, acompanhado de 

documento de eleição de sua diretoria em exercício, comprovando o objeto social da licitante 

ser compatível com o desta licitação. 

10.1.2 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

10.1.3 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

10.1.4 Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Município sede da 

proponente. 

10.1.5 Certidão Negativa de Débitos de Tributos junto à Receita Federal e a 

Divida Ativa da União, inclusive as Contribuições Sociais. 

10.1.6 Certidão Negativa de débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS. 

10.1.7 Certidão Negativa de Débitos de Tributos junto à Receita Estadual. 
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10.1.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme determina a 

Lei Federal nº 12.440/2011. 

10.1.9 Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo de 02 (dois), emitidos por 

entidade pública ou privada, baseado em contratação anterior pertinente ao objeto, com 

características compatíveis ao deste Edital, descrevendo se os serviços foram prestados a 

contento, de maneira eficiente e com qualidade, sem qualquer ressalva prejudicial, constando 

prazo de execução, cargos contratados, razão social, endereço, telefone e nome do 

responsável que assinou pela empresa declarante. 

10.1.12 Comprovação de boa situação financeira da empresa através da 

verificação do Patrimônio Social apurado em 31/12/2019, mediante a apresentação dos 

cálculos dos índices abaixo identificados (contendo até a segunda casa decimal), sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo contador responsável e pelo representante 

legal da entidade, em que sejam nomeados os valores do Ativo Circulante (AC), do Realizável 

a Longo Prazo (RLP), do Passivo Circulante (PC), do Exigível a Longo Prazo (ELP), de forma a 

se extrair: 

 

1 - Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00 (um);  

2 - Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1,00 (um).  

3 - Endividamento (E) máximo de 0,50 (zero vírgula cinqüenta) 

Os índices referidos resultarão das seguintes fórmulas: 

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

LC = AC/PC=______________ 

E = (PC + ELP)/(AC + RLP + AP)=______________ 

 

a). As empresas constituídas há menos de 01 (um) ano deverão apresentar 

Demonstração Contábil que permita a aferição de sua situação patrimonial, econômica e 

financeira, a fim de verificação dos índices citados. 

 b). As empresas optantes pelo Simples estão dispensadas da apresentação do 

Balanço Patrimonial e comprovação de índices, ENTRETANTO, deverá ser apresentado o 

DEFIS – Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais do exercício de 2019. 

10.1.13 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias anteriores 

à data prevista para o recebimento da documentação e proposta de preços. 

10.1.14 Declaração do licitante (Modelo no Anexo VII) de que não possui em seu 

quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de 

aprendiz, na forma do artigo 7.º inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

10.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse 

prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pelo pregoeiro, qualquer 
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licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em 

ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, 

com poderes específicos para tal. Os licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) 

dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no 

mesmo prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

11.2 A não apresentação de razões escritas acarretará como conseqüência a 

análise do recurso apenas pela síntese das razões orais. 

11.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à 

licitante vencedora e no encaminhamento do processo ao Presidente do Consorcio para sua 

Homologação. 

11.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5 Os recursos serão dirigidos o pregoeiro Oficial do Consórcio. Reconsiderando 

ou não sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o pregoeiro o recurso ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Consorcio, que a ratificará ou não, de forma 

fundamentada. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. Não havendo intenção de recursos, a adjudicação será feita por item ou 

considerando a totalidade do objeto, conforme especificado neste Edital, a critério do 

Pregoeiro, e este encaminhará os autos ao Presidente do Consórcio para a homologação. 

 

13. DA ATA DE REGISTRO 

 

     13.1. Uma vez homologado o resultado da licitação será o licitante vencedor 

convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas para 

providenciar a assinatura da Ata de Registro de Preços (Minuta no Anexo VIII); 

         13.2. Efetuada a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração do 

Consórcio poderá adquirir os serviços objeto deste edital através da assinatura do Contrato de 

Prestação de Serviços (Minuta no Anexo IX), nos termos do art. 11 do Decreto federal nº 

3.931/01. 

          13.3 A proponente vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua 

proposta, que se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preços ou, após 

firmado a Ata de Registro de Preços, recusar-se a assinar o Contrato de Prestação de 

Serviços, será sofrerá as seguintes sanções, sujeitos ao contraditório e ampla defesa: 

I – pela não assinatura da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aprovada, suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso III, do art. 87, da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

II – pela não assinatura do Contato de Prestação de Serviços, sem justificativa aprovada, 
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declaração de inidoneidade par licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo 

com o inciso IV, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja 

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

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

14. DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

 14.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 

meses, sem prorrogação. 

 14.2 O prazo de validade do Contrato de Prestação de Serviços será de 04 

(quatro) meses, podendo ser prorrogado se houver comum acordo entre as partes, até o 

limite de validade da Ata de Registro de Preços. 

 14.3 O início das atividades de prestação de serviços deverá ocorrer no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da Ordem de Serviços. 

 14.4. Os serviços serão prestados conforme Termo de Referência no Anexo 

I, Planilha de Custos apresentado pelo Vencedor, termos da Minuta da Ata de Registro de 

Preços – Anexo VIII e termo do Contrato de Prestação de Serviços – Anexo IX. 

 14.4. Deixando o adjudicatário de prestar o serviço, poderá O Pregoeiro, 

sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, examinar as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor.  

 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

15.1 A Administração do Consórcio pagará a CONTRATADA o preço pela prestação dos 

serviços, incluindo os custos necessários à perfeita execução do Contrato (encargos sociais, 

tributos, entre outros) 

15.2 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por meio de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura que 

deverá ocorrer até o 2º dia útil de cada mês posterior ao mês dos serviços prestados, 

preenchida sem rasuras, contendo o número do Pregão, na forma presencial nº 005/2020, 

dando conta do cumprimento de todas as exigência e condições sobre os serviços executados 

e conformidade com o Edital/Ata de Registro/Contrato e Ordem de Serviço, especialmente seu 

Anexo I; 

15.3 As Notas Fiscais/Fatura deverão ser apresentadas, juntamente com cópia dos 

seguintes documentos: 

a) Folha de pagamento de pessoal, dos empregados que prestam serviço; 

b) Guia de recolhimento do INSS e FGTS e ainda comprovante de pagamentos dos tributos 

Federais, Estaduais e Municipais, conforme o Regime de Tributação da empresa, 

correspondente ao mês da última competência vencida, compatível com o efeito declarado, 
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devidamente quitada pelo banco recebedor, em fotocópia autenticada ou fotocópia simples 

acompanhada do original para autenticação do CONDER; 

c) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Lei 4.323/65); 

d) PLANILHA DE CUSTOS, discriminando todos os custos referentes à competência, 

conforme apresentados junto a Proposta de Preços. 

e) Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, e do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, comprovando 

regularidade como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ambos relativos A 

EMPRESA CONTRATADA. 

f) quadro demonstrativo de faltas ocorridas no período faturado e comprovação da cobertura, 

se houver; 

g) quadro demonstrativo de férias e licenças concedidas indicando se houve ou não a 

substituição, referentes ao período faturado; e 

 

 15.4 O pagamento aos colaboradores pela CONTRATADA será efetuado, 

INADIAVELMENTE, SUJEITO A SANÇÕES E MULTAS, até o 5º dia útil de cada mês 

conforme Legislação Trabalhista. 

 

 15.5 O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento dos 

serviços prestados após a comprovação do pagamento dos correspondentes salários dos 

empregados da CONTRATADA e dos respectivos encargos sociais, tributos e demais despesas 

apresentadas pela CONTRATADA junto à Proposta de preços, cabendo-lhe o direito de efetuar 

retenções sobre custos ou encargos não comprovados ou não executados, assim como da 

utilização da Caução em caso de inadimplência da empresa, cabendo-lhes sanções e multas 

previstas na Minuta Contratual. 

 15.5.1 A comprovação de que trata este item será demonstrada mediante apresentação 

de documentos oficiais, individualizados, correspondentes ao mês do adimplemento da 

obrigação ou, excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas 

contribuições. 

 

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA 

O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

16.1 Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos art. 

77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da 

Administração, em caso de rescisão administrativa; 

16.2 A inadimplência total ou parcial do Contrato, além da aplicação das multas 

previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das penalidades previstas no 

art. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 

16.3 O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, pela 

CONTRATANTE, de ofício, das sanções previstas nos incisos III e IV, oportunizando-se nestas 

duas hipóteses o contraditório e ampla defesa (hipóteses dos incisos III e IV, a seguir): 

I – advertência; 
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II – multa moratória, compensatória e cláusula penal; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso III, do art. 87, 

da Lei Federal nº 8.666/93; 

IV – declaração de inidoneidade par licitar ou contratar com a Administração Pública, de 

acordo com o inciso IV, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja 

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

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do Consórcio pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

16.4 O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a CONTRATADA, sem 

prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, à 

multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

total da parcela inadimplida, por dia útil excedente ao prazo de entrega/disponibilização, 

limitada a 2% (dois por cento) do valor da parcela inadimplida; 

16.5 Além da multa moratória prevista no item 16.4, poderá ser aplicada, pela 

inexecução total ou parcial do ajuste, multa compensatória correspondente a até 20% (vinte 

por cento) do valor global deste Contrato, fixado a critério da Administração do Consórcio, em 

função da gravidade apurada; 

16.6 Pela rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa, será 

aplicada, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato; 

16.7 O valor das multas previstas nos itens 16.4 a 16.6 serão descontados do valor 

das prestações mensais ou, não havendo prestação a pagar, do valor da garantia contratual; 

16.8 As multas e sanções, exceto a de mora, serão aplicadas após regular processo 

administrativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, será descontada da(s) 

fatura(s) emitida(s) pela CONTRATADA ou, se insuficiente, mediante execução direta, caso 

seja impossível a compensação das faturas vincendas; 

16.9 O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à 

conta da Administração do Consórcio; 

16.10 A CONTRATADA se obriga, com fulcro no art. 416, parágrafo único, do Código 

Civil, a indenizar integralmente a Administração do Consórcio, caso a multa compensatória e a 

cláusula penal previstas nos itens precedentes sejam insuficientes à recomposição integral do 

prejuízo; 

 

17. ADITIVO CONTRATUAL – ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS 

 

17.1 Por meio da presente licitação e nos limites permitidos no art. 65 § 1º e 2º da 

Lei n.º 8.666/93, poderá a Administração do Consórcio efetuar acréscimos ou supressões dos 

serviços contratuais. 

 

18. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

 

18.1 Poderá haver repactuação do valor mensal contratado, visando a adequação aos 
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novos preços do mercado, condicionada à demonstração analítica da variação dos 

componentes do custo do contrato, devidamente justificada, ou quando ocorrer variação do 

piso salarial e demais direitos conquistados pelos trabalhadores, em igual índice e percentual 

determinado por dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho, e na hipótese de 

alterações na legislação trabalhista que afetem diretamente os custos, sempre mediante 

requerimento fundamentado e após Parecer Jurídico e Técnico da Administração do Consórcio. 

18.2 A repactuação do valor contratual dar-se-á em conformidade com o estabelecido 

pela lei vigente à época e com o acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria, devendo 

a proponente apresentar cópia do respectivo documento comprobatório. 

 

19. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

19.1  Poderá ser exigida garantia de 10% (dez por cento) do VALOR TOTAL DO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, a ser efetivada quando da assinatura do 

Contrato de Prestação de Serviços, numa das modalidades previstas n art. 56, § 1º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, garantia essa que será liberada ou restituída na forma capitulada no § 4º 

do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1 É facultada O Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

na proposta. 

20.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer 

direito à reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com a Lei Federal n.º 

8.666/93. 

20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. 

20.4. As normas que regem o presente certame serão interpretadas sempre em favor 

da ampliação da disputa, respeitando–se a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não afrontem o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5. No caso da sessão do pregão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão 

sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos 

participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

20.6 O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos demais 

licitantes até a entrega total do material pelo (s) adjudicatário (s), devendo os licitantes retirá-

los até 05 (cinco) dias após este fato, sob pena de inutilização dos documentos neles 

contidos.  

20.7 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à aquisições, 
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sendo reservado o direito de aquisição do todo ou parte. 

20.8 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da Comissão, à luz 

da legislação vigente. 

20.9 O foro da cidade de Irati, Estado do Paraná, é designado como o competente 

para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e 

execução dela decorrentes. 

 

Irati, 10 de setembro de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

Juarez Miguel da Silva 

Pregoeiro Oficial 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em terceirização de serviços com locação de 

mão-de-obra. 

 

1 - PESSOAL 

1.1 - São requisitos mínimos necessários aos empregados que prestação serviços no 

CONDER: 

a) Ser alfabetizado. 

b) Ter a idade mínima de 18 anos. 

c) Possuir habilitação para condução de veículos conforme a vaga interessada e 

detalhada no item 3 deste Termo de Referência. 

c) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os empregados do sexo masculino; 

d) ter aptidão física e mental para o exercício de suas atribuições; 

e) utilizar equipamento de proteção individual (EPI) fornecidos pela Administração 

do Consórcio, quando necessários; 

f) manter-se atualizado quanto as normas técnicas e de segurança, obedecendo-

as; 

g) comparecer ao seu posto de trabalho em boas condições de higiene pessoal e 

vestimenta adequada para o acesso aos Prédios Públicos de atividade; 

h) por questão de higiene, profissionais do sexo feminino deverão apresentar-se 

com os cabelos presos ou curtos, se preferirem; 

i) evitar conversas particulares ao telefone; 

j) evitar outras atividades não correlatas àquelas desenvolvidas na unidade; 

k) manter sigilo quanto às informações que porventura tenham obtido quando do 

desempenho das suas funções, sob pena de advertência, suspensão e devolução à 

CONTRATADA. 

 

1.2 - Todos os profissionais deverão ainda: 

a) demonstrar habilidades manuais e senso de responsabilidade; 

b) demonstrar controle emocional e capacidade para enfrentar e/ou solucionar situações de 

emergência; 

c) demonstrar organização profissional, eficiência, e comprometimento com o trabalho; 

d) demonstrar agilidade no desempenho de suas funções, sem, contudo afetar a qualidade 

exigida para os serviços desempenhados; 

e) demonstrar atenção no desempenho do trabalho e às orientações recebidas; 

f) demonstrar capacidade e condicionamento físico, para a execução das tarefas 

desempenhadas; 

g) agir com ética profissional; 
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h) não se dirigir a nenhuma autoridade para solicitar benefícios pessoais; 

i) evitar atrito ou confronto 

j) receber orientações e desempenhar o serviço acatando boas práticas ambientais, tais como: 

separação do resíduo reciclável, economia de água e energia elétrica; 

 

1.3 - REQUISITOS PARA TODOS OS EMPREGADOS – 

 a)   A CONTRATADA deverá observar as condições mínimas relacionadas para 

contratar, sob sua inteira responsabilidade, pessoal para compor o quadro de prestadores de 

serviço para o Conder: 

 

1.4 - DA SELEÇÃO: 

 a) A seleção deverá ser realizada por profissionais habilitados para essa finalidade. 

Somente poderão compor o quadro de prestadores de serviços deste Consórcio os candidatos 

credenciados e aprovados em seleção feita pela Administração do Consórcio. 

 b) não será permitido à contratada utilizar a estrutura do CONDER para seus serviços 

administrativos, tais como selecionar, contratar, demitir empregados. 

 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS LOCAIS 

 

2.1 - Os serviços serão prestados em Locais Determinados pela Administração do Consórcio e 

serão realizados nos Municípios integrantes do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CONDER), sendo eles, Irati, Teixeira Soares, Fernandes 

Pinheiro, Rebouças, Rio Azul, Inácio Martins, Prudentópolis, Guamiranga, Mallet e Imbituva.  

 

3 – QUANTITATIVO DE PESSOAL E ORIGEM DOS MESMOS 

 

3.1 - O quantitativo Total Máximo de colaboradores será de: 

FUNÇÃO DO COLABORADOR QUANTIDADE 

/MÊS 

Motorista de Caminhão categoria "D" 5 

Operador de Motoniveladora 2 

Operador de Retroescavadeira 5 

Auxiliar de Serviços Gerais 2 

  

TOTAL 14 

 

4 – DA CARGA HORÁRIA 

4.1 - A carga horária dos prestadores de serviços serão assim distribuídas: 

FUNÇÃO DO COLABORADOR CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

PERÍODO 
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Motorista de Caminhão categoria "D" 44 Diurno 

Operador de Motoniveladora 44 Diurno 

Operador de Retroescavadeira 44 Diurno 

Auxiliar de Serviços Gerais 44 Diurno 

 

4.2 - O cumprimento da jornada diária de trabalho será estabelecido pelo CONDER, para 

adequação às necessidades do CONTRATANTE. 

4.3 - Previsão de horas-extraordinárias mensais por prestador de serviços: 

FUNÇÃO DO COLABORADOR HORAS 

EXTRAORDINÁRIAS 

MÁXIMAS MENSAIS 

Motorista de Caminhão categoria "D" 60 

Operador de Motoniveladora 60 

Operador de Retroescavadeira 60 

Auxiliar de Serviços Gerais 60 

4.4 - Somente serão pagas as horas extraordinárias cuja necessidade tenha sido comunicada, 

à contratada. 

 

5  – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 – Auxiliar de Serviços Gerais 

Diariamente: 

a) Varrição de ruas, calçadas, praças e áreas públicas, com remoção de lixo e esvaziamento 

de lixeiras. 

b) Serviços de jardinagem em geral e roçada manual de áreas públicas. 

c) Auxilio operacional na manutenção de estradas urbanas e rurais, compreendendo auxílio na 

execução ou reparo de pavimentação ou cascalhamento de ruas e estradas. 

d) Auxilio operacional na manutenção de pontes, pontilhões e bueiros. 

e) Demais serviços relacionados as atividades do Conder. 

 

5.2 – Motorista categoria “D”  

Diariamente para Motorista categoria “D”: 

a) Dirigir e manobrar veículos; 

b) Realizar verificação e manutenção básica do veículo e utilizar equipamentos e 

dispositivos especiais, tais como: sinalização sonora e luminosa. 

c) Promover a limpeza do veículo diariamente; 

d) Anotar a quilometragem na saída e retorno do serviço; 

e) Verificar o óleo, água e combustível; 

f) Promover a verificação da calibragem dos pneus; 

g) Executar serviços na área urbana, rural dos Municípios da AMCESPAR; 

h) Executar atividades inerentes ao Programa PRO-RURAL, conforme determinação dos 

técnicos; 

i) Manter um bom nível de relacionamentos no ambiente de trabalho; 
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j) Acatar as ordens da chefia imediata; 

k) Estar disponível a deslocamentos durante o expediente para prestação de serviços no 

território da AMCESPAR; 

l) Observar a carga horária de trabalho e a assiduidade e pontualidade.. 

 

5.3 – Operador de Máquinas Rodoviárias – Motoniveladora  

Diariamente 

a) Operar a máquina, controlando seus comandos; 

b) Efetuar a manutenção da máquina abastecendo-a, lubrificando-a, mantendo–a sempre 

ser em bom estado de conservação; 

c) Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua 

esfera de competência;  

d)   Recolher o equipamento após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para 

permitir a manutenção e o abastecimento do mesmo;  

e)    Executar tarefas afins; 

f)   Opera uma máquina montada sobre rodas ou esteiras e provida de caçamba móvel, 

conduzindo-a e operando seus comandos de corte e elevação, para remover terra, pedras, 

areia, cascalho e materiais análogos. 

 

5.4 -  Operador de Máquinas Rodoviárias - Retroescavadeira 

Diariamente 

a)  Conduzir a máquina retroescavadeira acionando o motor e manipulando os dispositivos de 

marcha para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho;  

b) Movimentar a pá retroescavadeira, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, 

elevação e abertura, para escavar, carregar, levantar e descarregar o material;  

c) Efetuar a manutenção da máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos 

reparos, para assegurar seu bom funcionamento; 

d) Suavizar ou aplainar, ou para empurrar a sujeira, usar a escavadeira para cavar com força, 

normalmente terra, às vezes, pedras, areia, britas cascalho e materiais análogos;  

e) Zelar pela manutenção do equipamento, comunicando falhas e solicitando reparos para 

assegurar seu perfeito estado;  

f)  Recolher o equipamento após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para 

permitir a manutenção e o abastecimento do mesmo;  

g)  Executar tarefas afins; 

h) Opera uma máquina montada sobre rodas ou esteiras e provida de caçamba móvel, 

conduzindo-a e operando seus comandos de corte e elevação, para remover terra, pedras, 

areia, cascalho e materiais análogos. 

 

6 .  DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

6.1 - Será fornecido aos prestadores de serviços contratados “todo” o material e equipamento 

necessário para execução dos serviços a eles atribuídos, cabendo diretamente e 

exclusivamente a Administração do CONDER a escolha do material e compra dos mesmos, 

dentro das condições mínimas de qualidade, segurança e necessidade. 
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7  – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1 – Determinar um funcionário da própria CONTRATADA responsável pelo 

acompanhamento diário das atividades dos funcionários, DENOMINADO FISCAL, fiscalizando 

as atribuições a eles definidas e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATANTE 

assumidos. 

7.2 - Deverá o Fiscal receber os equipamentos e materiais designados, vistoriando a 

qualidade e integridade dos mesmos, devendo, quando da apresentação de defeito ou 

imperfeição, solicitar a Administração a substituição ou conserto do mesmo, ou ainda justificar 

o defeito ou imperfeição dos mesmos quando por mau uso por parte dos prestadores de 

serviços, devendo neste caso, a CONTRATADA ARCAR COM OS PREJUÍZOS DE CONSERTO OU 

SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, assim como o uso abusivo de materiais. 

7.3 - A CONTRATADA será responsável, em relação aos seus empregados, por todas as 

despesas decorrentes da execução dos serviços objetos deste projeto básico, tais como: 

salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-refeição; 

vales-transporte; horas extraordinárias; adicionais noturnos; uniforme completo; crachás; e 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei ou Convenção Coletiva de 

Trabalho. 

7.4 - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços prestados, diretamente, podendo para isso: solicitar a imediata retirada do local, bem 

ainda, a(s) substituição(ões) do(s) empregado(s) da CONTRATADA: que estiver(em) sem 

uniforme ou identificação; que embaraçar(em) ou dificultar(em) a fiscalização dos serviços; ou 

cuja permanência na área, a exclusivo critério do CONTRATANTE, julgar inconveniente; 

examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar 

o registro de função profissional e valor do salário, ou ainda, que não atendam às 

necessidades dos serviços. 

7.5 - A CONTRATADA deverá manter rigoroso controle de freqüência de seus empregados 

nos postos de trabalho, podendo para tanto instalar relógio de ponto eletrônico ou sistema 

eletrônico para registro de freqüência em local indicado pela contratante ou ainda utilizar-se 

do controle de frequência. 

7.6 - Toda e qualquer falta no posto de trabalho deverá ser suprida, no prazo máximo de 2 

(duas) horas, por outro profissional que atenda aos requisitos exigidos, que cumprirá a carga 

horária completa de trabalho diário, do posto coberto, a partir da hora de chegada do 

prestador de serviços, sendo que a CONTRATADA se obriga a:  

a) apresentar junto com o prestador de serviços que irá suprir a vaga, a ficha de cadastro do 

mesmo com os requisitos mínimos para avaliação, com termo de aceitação do mesmo para a 

função naquela situação. 

b) remunerar o profissional substituto com o salário do profissional substituído, recolhendo-se 

os encargos correspondentes e previstos contratualmente. 

c) comprovar a cobertura de faltas e férias mediante formulário próprio emitido pelo 

CONTRATADO devendo constar: o nome do funcionário faltoso, bem como daquele que 

efetuou a cobertura do posto e ainda o horário de início e final da cobertura, para verificação 
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do cumprimento da jornada de trabalho, para que seja efetuada glosa de valores, se for o 

caso. 

7.7 - Não poderão ser faturados os dias em que houver falta em qualquer posto de trabalho, 

sem que tenha havido a devida cobertura. 

7.8 - Os serviços prestados após às 22 horas, deverão ser pagos, com adicional noturno, de 

acordo com as normas trabalhistas vigentes e Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria. 

7.9 - A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução 

dos serviços contratados, como também aquelas referentes à segurança e a medicina do 

trabalho. 

7.10 - A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer dano que, por dolo ou 

culpa, os seus profissionais causarem a terceiros ou ao CONTRATANTE, devendo ser 

descontado, no primeiro pagamento subseqüente à ocorrência, o valor correspondente aos 

prejuízos causados, conforme o caso. 

7.11 - Os horários dos postos de trabalho estão sujeitos a alterações conforme as 

necessidades de serviço, desde que não seja ultrapassada a jornada semanal ou mensal do 

serviço.  

7.12 - A CONTRATADA deverá avisar, no prazo estipulado por lei, aos seus empregados sobre 

o período de férias devendo efetuar o pagamento dos salários referentes ao período de férias 

legais, em até 48 horas antes da data de início das férias, em horário bancário e conforme 

Legislação Vigente.  

7.13 - A CONTRATADA deverá efetuar a entrega de aviso de férias e contra-cheques nas 

dependências do CONTRATANTE, que  comunicará ao Fiscal a data da entrega; observando a 

antecedência, conforme previsão legal, para a entrega do aviso de férias. 

7.14 - A CONTRATADA deverá apresentar o plano de férias dos seus empregados ao 

CONTRATANTE para fins de aprovação, observando a necessidade de serviços do Tribunal. 

7.15 - A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do 13º salário (gratificação natalina), na 

forma da Legislação Vigente, até o décimo oitavo dia do mês de dezembro de cada ano, na 

proporção a que fizer jus o empregado. 

7.16 - Não serão autorizadas, pelo Fiscal ou CONTRATADA, sob hipótese alguma, aos 

empregados terceirizados, mudanças de lotação ou remanejamentos para a execução de 

serviços diversos daqueles para os quais foram contratados.  

7.17 - A CONTRATADA deverá executar por intermédio de seus empregados os serviços 

constantes dos objetos desta Ata de Registro de Preços, de acordo com os padrões de 

qualidade exigidos pelo CONTRATANTE. 

7.18 - A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros, 

que tomar conhecimento em razão da execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, de 

acordo com os padrões de qualidade exigidos pelo CONTRATANTE, devendo orientar seus 

funcionários nesse sentido. 

7.19 - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer obrigações trabalhistas dos 

funcionários que prestam serviços para o CONDER através de sua empresa. 

 

7.20 - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, 
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as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

7.21 - A CONTRATADA deverá cumprir as normas e regulamentos internos do 

CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão. 

7.22 - A CONTRATADA deverá substituir definitivamente, sempre que exigido pelo 

CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer profissional no 

posto de trabalho cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. 

Fica vedado o retorno dos empregados substituídos às dependências do CONTRATANTE, para 

cobertura de licenças, dispensas, suspensão ou férias de outros profissionais. 

7.23 - A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, por intermédio do 

Fiscal, quando forem verificadas condições inadequadas de execução dos serviços ou a 

iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução deste contrato. 

7.24 - A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos 

serviços, apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação pelo 

CONTRATANTE. 

7.25 - A CONTRATADA deverá acatar a fiscalização do CONTRATANTE levada a efeito por 

pessoa devidamente credenciada para tal fim, e cuja solicitação ou orientação deverão ser 

atendidas imediatamente, informando quaisquer irregularidades detectadas que impossibilitem 

a execução da orientação recebida. 

7.26 - A CONTRATADA deverá, sob pena de advertência, por intermédio do Fiscal, orientar 

seus empregados a:  

- não permanecerem em grupos conversando com visitantes, colegas ou funcionários, durante 

o horário de trabalho, sobre assuntos diversos das atividades exercidas no posto; 

- para o quadro de profissionais masculino, apresentar-se devidamente asseados, barbeados, 

unhas limpas e aparadas e cabelos cortados e boa apresentação do uniforme; 

- para o quadro de profissionais feminino, além da boa apresentação dos uniformes, os 

cabelos deverão ser presos ou curtos e unhas limpas; e portar em lugar visível o crachá de 

identificação; 

7.27 - A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, durante o 

horário de trabalho. 

 

8  – DOS PAGAMENTOS 

8.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por meio de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura que 

deverá ocorrer até o 2º dia útil de cada mês posterior ao mês dos serviços prestados, 

preenchida sem rasuras, contendo o número do Processo Licitatório, dando conta do 

cumprimento de todas as exigência e condições sobre os serviços executados e conformidade 

com o Edital/Ata de Registro/Contrato e Ordem de Serviço, especialmente seu Anexo I; 

8.2 As Notas Fiscais/Fatura deverão ser apresentadas, juntamente com cópia dos 

seguintes documentos: 

a) relação nominal dos profissionais alocados para a prestação dos serviços e quantificação 

dos dias trabalhados, Folha de pagamento de pessoal, dos empregados que prestam serviço; 
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b) Guia de recolhimento do INSS e FGTS e ainda comprovante de pagamentos dos tributos 

Federais, Estaduais e Municipais, conforme o Regime de Tributação da empresa, 

correspondente ao mês da última competência vencida, compatível com o efeito declarado, 

devidamente quitada pelo banco recebedor, em fotocópia autenticada ou fotocópia simples 

acompanhada do original para autenticação do CONDER; 

c) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Lei 4.323/65); 

d) PLANILHA DE CUSTOS, discriminando todos os custos referentes à competência, 

conforme apresentados junto a Proposta de Preços. 

e) Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, e do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, comprovando 

regularidade como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ambos relativos A 

EMPRESA CONTRATADA. 

f) quadro demonstrativo de faltas ocorridas no período faturado e comprovação da cobertura, 

se houver; 

g) quadro demonstrativo de férias e licenças concedidas indicando se houve ou não a 

substituição, referentes ao período faturado; e 

h) no caso de fatura de valores referentes a diferença de reajustes acompanhadas das 

planilhas de cálculo e documentação instrutória competente; 

 

 8.3 O pagamento aos colaboradores pela CONTRATADA será efetuado, 

INADIAVELMENTE, SUJEITO A SANÇÕES E MULTAS, até o 5º dia útil de cada mês 

conforme Legislação Trabalhista. 

 

 8.4 O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento dos 

serviços prestados após a comprovação do pagamento dos correspondentes salários dos 

empregados da CONTRATADA e dos respectivos encargos sociais, tributos e demais despesas 

apresentadas pela CONTRATADA junto à Proposta de preços, cabendo-lhe o direito de efetuar 

retenções sobre custos ou encargos não comprovados ou não executados, assim como da 

utilização da Caução em caso de inadimplência da empresa, cabendo-lhes sanções e multas 

previstas na Minuta Contratual. 

 8.5 A comprovação de que trata este item será demonstrada mediante apresentação de 

documentos oficiais, individualizados, correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação 

ou, excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas contribuições. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS   

1- MÃO DE OBRA       

       

REMUNERAÇÃO VALOR UNIT 
MENSAL 

ASSIDUIDADE ADICIONAL RISCO 
/ INSALUBRIDADE 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

QUANTIDADE 
/MÊS 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 

Motorista de Caminhão, Categoria "E"  R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 380,00 R$ 2.280,00 5 R$ 11.400,00 

Operador de Motoniveladora R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 580,00 R$ 3.480,00 2 R$ 6.960,00 

Operadora de Retroescavadeira R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 380,00 R$ 2.280,00 5 R$ 11.400,00 

Auxiliar de Serviços Gerais R$ 1.350,00 R$ 0,00 R$ 270,00 R$ 1.620,00 2 R$ 3.240,00 

              

TOTAL DA REMUNERAÇÃO         14 R$ 33.000,00 

* Salários mínimos com base no Sindicato da categoria    

       

2- ENCARGOS SOCIAIS       

       

Grupo A % VALOR OBSERVAÇÕES FUNDAMENTO LEGAL /MEMÓRIA DE CÁLCULO 

INSS 20,00% R$ 6.600,00 Fundamento Legal: art. 22,  inciso I, da Lei 8.212/91.  

Seguro Acidente de Trabalho 2,00% R$ 660,00 Fundamento Legal: Art. 22, inciso II,  da Lei 8.212/91 e Decreto nº 

6.042/07 anexo V 

FGTS 8,00% R$ 2.640,00 Fundamento Legal: Art. 15 da Lei. 8036/90 e art 7º, inciso III, da CF/88. 

SESI/CESC 1,50% R$ 495,00 Fundamento Legal: art. 30 da Lei 8.036/90.  

INCRA 0,20% R$ 66,00 Fundamento Legal: Decreto Lei nº 1.146/70.  

SENAI/SENAC/SENAT 1,00% R$ 330,00 Fundamento Legal: Decreto nº 2.318/86. 

Salário Educação 2,50% R$ 825,00 Fundamento Legal: Art. 3º, inciso I, do Decreto nº 87.043/82.  

SEBRAE 0,60% R$ 198,00 Fundamento Legal: Art. 8º da Lei 8.029/91, alterada pela Lei nº 8.154/90.  

TOTAL DO GRUPO A 35,80% R$ 11.814,00 Somatório de todos os Encargos Sociais do Grupo A 
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Grupo B % VALOR OBSERVAÇÕES FUNDAMENTO LEGAL /MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Férias + 1/3 sobre as férias 11,11% R$ 3.666,30 A Constituição Federal no Art. 7º inciso XVII, dispõe que é direito do 

trabalhador o "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal".  

13º Salário 8,33% R$ 2.748,90 A constituição Federal no Art.  7º inciso XIII, prevê o décimo terceiro 
salário com base na remuneração integral 

Aviso Prévio Trabalhado 0,19% R$ 62,70 O art. 487 da CLT e o art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, 

prevêem o aviso prévio de, no mínimo 30 dias. O aviso permite ao 
empregado ausentar-se duas horas diárias durante o mês, ou sete dias 

consecutivos, de acordo com o art. 488, parágrafo único.  

TOTAL DO GRUPO B 19,63% R$ 6.477,90 Somatório de todos os Encargos Sociais do Grupo B 

       

Grupo C % VALOR OBSERVAÇÕES FUNDAMENTO LEGAL /MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Demissão sem Justa Causa (Ind 
Compensatória) 

4,12% R$ 1.359,60 Fundamento Legal: art. 487 da CLT e art. 10 das disposições constitucionais 
transitórias (ADCT) da CF/88 

Aviso Prévio Indenizado 0,66% R$ 217,80 Fundamento Legal: art. 487 da CLT e inciso XXI do art. 7º da CF/88. 

TOTAL DO GRUPO C 4,78% R$ 1.577,40 Somatório de todos os Encargos Sociais do Grupo C 

       

Grupo D % VALOR OBSERVAÇÕES FUNDAMENTO LEGAL /MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Incidência dos encargos do Grupo A X os 

itens do Grupo B                

  R$ 2.319,09 Somatório % do Grupo A X Somatório do R$ do Grupo B 

TOTAL DO GRUPO D   R$ 2.319,09   

       

       

SOMATÓRIO ITEM 2 - GRUPOS A/B/C 
e D 

  VALOR OBSERVAÇÕES FUNDAMENTO LEGAL /MEMÓRIA DE CÁLCULO 

VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA  60,21% R$ 22.188,39 SOMATÓRIO E % DOS GRUPOS "A", "B", "C" E "D" 

       

       



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER 

CNPJ nº 07.051.788/0001-04 

Rua Conselheiro Zacarias, 628 – Centro - CEP 84500-245 – IRATI – PR     FONE/FAX: (42) 3423-2393 

 
 

BASE CÁLCULO-TOTAL ITEM 1-MÃO 
DE OBRA 

100 R$ 33.000,00 
    

       

       

3- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       

       

Total das Despesas Administrativas % SOBRE 

ITEM 1 E 2 

VALOR TOTAL 

MENSAL 

VALOR POR 

FUNCIONÁRIO 

QUANTIDADE 
DE 

FUNCIONÁRIO 

  

Despesas Administrativas - Valor máximo 

admitido para Despesas Administrativas 
POR FUNCIONÁRIO 

6,36% R$ 2.100,00 R$ 150,00 14   

Lucro - Valor máximo admitido de Lucro 
POR FUNCIONÁRIO 

6,36% R$ 2.100,00 R$ 150,00 14   

TOTAL TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 12,73% R$ 4.200,00       

       

TOTAL DOS ITENS  2-ENCARGOS 3-

TXA ADM 

% VALOR OBSERVAÇÕES FUNDAMENTO LEGAL /MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SUBTOTAL 72,94% R$ 26.388,39 ENCARGOS + TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

       

VALOR PARA CALCULO TRIBUTOS   R$ 59.388,39     

       

       

4. TRIBUTOS       

       

TRIBUTOS % VALOR OBSERVAÇÕES FUNDAMENTO LEGAL /MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ISS 3,00% R$ 1.781,65 Informar conforme Legislação local da empresa 

COFINS 3,00% R$ 1.781,65 O licitante deve indicar a alíquota de acordo com o regime de tributação.  

PIS 0,65% R$ 386,02 O licitante deve indicar a alíquota de acordo com o regime de tributação. 

IRPJ 4,80% R$ 2.850,64 Indicar a legislação e o memorial de cálculo. 
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CSLL 2,88% R$ 1.710,39 Somatório em % e em valores. 

Total dos Tributos: 14,33% R$ 8.510,36 Indicar qual a base de cálculo incidente em cada tributo.  

       

       

5. CUSTO TOTAL       

       

CUSTO TOTAL VALOR OBSERVAÇÕES FUNDAMENTO 

LEGAL /MEMÓRIA DE CÁLCULO 

   

  R$ 33.000,00 Subtotal Item1-Mão de Obra    

  R$ 26.388,39 Subtotal Item 2-Encargos+ Item 3-

Txa Adm 

   

R$ 8.510,36 Subtotal Item 4-Tributos    

R$ 67.898,74 CUSTO TOTAL MENSAL    

       

VALOR  MENSAL NUMERO DE 
MESES 

VALOR 
CONTRATUAL 

    

R$ 67.898,74 12 R$ 

814.784,93 

    

       

       

TIPO DE HORA    

Hora Extra a 50% (duas primeiras horas extras diárias)    

Hora Extra a 100% (demais horas extras)    
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 PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

  

 ANEXO III 

  

  

 CARTA DE CREDENCIAMENTO 

  

  

 À Comissão de Licitação: 

  

  

  

 Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a) ______________________________, portador(a) 

da Cédula de Identidade sob nº _______________ e CPF sob nº 

______________________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade 

Pregão, na forma Presencial para Registro de Preços nº 005/2020, instaurado por esta 

Prefeitura. 

 Na qualidade de representante legal da empresa outorgo ao acima credenciado, dentre 

outros poderes, o de representar a empresa na formulação de lances e o de renunciar ao 

direito de interposição de Recurso. 

  

 __________________, em _____ de _____________ de 2020. 

  

  

 _______________________________ 

 (assinatura do representante legal COM FIRMA RECONHECIDA) 

  

  

 Razão Social da Proponente: ________________________________________________ 

 CNPJ: ____________________________________ 

 Endereço da empresa: ______________________________________________________ 

 Fone: (_____) ________________________ 

 Nome do representante legal da empresa proponente: ________________________ 

 R.G.: ___________________________ 

 CPF: ___________________________ 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

 

ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A signatária da presente empresa, em atendimento ao Pregão, na forma 

Presencial para Registro de Preços nº 005/2020, pela presente DECLARA para todos os fins de 

lei e direitos que encontra-se em condições plena de dar cumprimento aos requisitos de 

habilitação, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2003. 

 

 

 

 

__________________, em _____ de _____________ de 2020. 

 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

Razão Social da Proponente: ________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________ 

Endereço da empresa: ______________________________________________________ 

Fone: (_____) ________________________ 

Nome do representante legal da empresa proponente: ________________________ 

R.G.: ___________________________ 

CPF: ___________________________ 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

CONDER 

CNPJ nº 07.051.788/0001-04 

 

Rua Conselheiro Zacarias, 628 – Centro - CEP 84500-000 – IRATI – PR     FONE/FAX: (42) 3423-2393 

 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 

MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Na Hipótese do Licitante ser 

uma ME ou EPP) 

 

 

 

A signatária da presente empresa, em atendimento ao Pregão, na forma 

Presencial para Registro de Preços nº 005/2020, pela presente DECLARA para todos os fins de 

direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que 

estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do 

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

 

__________________, em _____ de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 

Razão Social da Proponente: ________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________ 

Endereço da empresa: ______________________________________________________ 

Fone: (_____) ________________________ 

Nome do representante legal da empresa proponente: ________________________ 

R.G.: ___________________________ 

CPF: ___________________________ 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

IMPORTANTE: Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, DEVERÃO ler 

atentamente todas as condições deste edital (objeto, obrigações, 

responsabilidades, etc.), não podendo alegar depois do certame concluído ou 

durante a realização dos serviços, desconhecimento, ou mesmo alegar que cotou 

erroneamente. 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

Razão Social da Proponente: ________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________ 

Endereço da empresa: ______________________________________________________ 

Fone: (_____) ________________________ 

Nome do representante legal da empresa proponente: ________________________ 

R.G.: ___________________________ 

CPF: ___________________________ 

Pelo presente estamos apresentando nossa proposta de preços com respectivo 

desconto linear para o objeto abaixo. 

Objeto: Contratação de empresa especializada em terceirização de serviços com locação de 

mão-de-obra. 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPOSTA PARA OS PROFISSIONAIS COM 

PAGAMENTO MENSAL 

Total das Despesas 
Administrativas 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

VALOR POR 
FUNCIONÁRIO 

QUANTIDADE 
DE 
FUNCIONÁRIOS 

Despesas Administrativas - Valor 
máximo admitido para Despesas 
Administrativas POR FUNCIONÁRIO 

  14 

Lucro - Valor máximo admitido de 
Lucro POR FUNCIONÁRIO 

  14 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL TOTAL: R$_______ 

(______________________) 

 OBS: Apresentar juntamente com a Proposta de Preços a Planilha de Custos para 

os Profissionais;  

 A Planilha de Custos poderá sofre alterações na Composição das despesas e 

encargos, de acordo com o Regime Tributário da empresa. 

Validade da Proposta de 30 (trinta) dias. 

Declaramos que é da nossa inteira responsabilidade, os dados, preços e condições 

acima descritos e que concordamos com todas as condições impostas neste Edital. 

__________________, em _____ de _____________ de 2020. 

_______________________________ 

(Assinatura do representante legal) 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE 

 

 

 

A signatária da presente empresa, em atendimento ao Pregão, na forma 

Presencial para Registro de Preços nº 005/2020, pela presente DECLARA, para todos os fins 

de direito que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

sim ou não (_________). 

 

 

 

__________________, em _____ de _____________ de 2020. 

 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 

Razão Social da Proponente: ________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________ 

Endereço da empresa: ______________________________________________________ 

Fone: (_____) ________________________ 

Nome do representante legal da empresa proponente: ________________________ 

R.G.: ___________________________ 

CPF: ___________________________ 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

 

ANEXO VIII 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2020 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 005/2020 

 

Início: ___/____/2020 Validade/Término: ___/___/2020 

Objeto: Contratação de empresa especializada em terceirização de serviços com locação de 

mão-de-obra 

 

Razão Social: _________________________ 

CNPJ: ________________________________ 

Endereço: ____________________________ 

Telefone: _____________________________ 

Fax: __________________________________ 

Representante Legal: _________________ 

Cargo: _______________________________ 

R.G. __________________________________ 

CPF __________________________________ 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS 

1.1. Constitui o objeto da presente Ata o registro de preços constantes no Anexo 

I desta Ata, referente a Contratação de empresa especializada em terceirização de serviços 

com locação de mão-de-obra. 

1.2. Os valores de Taxa de Administração firmado nesta ata são:  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

 2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 

meses, sem prorrogação, a contar da data de sua assinatura. 

 2.2 O prazo de validade do Contrato de Prestação de Serviços será de 3 

(três) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se houver comum 

acordo entre as partes, até o limite de validade da Ata de Registro de Preços. 

 2.3 O início das atividades de prestação de serviços deverá ocorrer no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da Ordem de Serviços. 

 2.4 Os serviços serão prestados conforme Termo de Referência no Anexo I, 

Planilha de Custos apresentado pelo Vencedor, termos da Minuta desta Ata de Registro de 

Preços e termo do Contrato de Prestação de Serviços – Anexo VIII. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

 3.1 A proponente vencedora convocada, dentro do prazo de validade da 
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sua proposta, que se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Preços ou, 

após firmado a Ata de Registro de Preços, recusar-se a assinar o Contrato de Prestação de 

Serviços, será sofrerá as seguintes sanções, sujeitos ao contraditório e ampla defesa: 

I – pela não assinatura da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aprovada, suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso III, do art. 87, da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

II – pela não assinatura do Contato de Prestação de Serviços, sem justificativa 

aprovada, declaração de inidoneidade par licitar ou contratar com a Administração Pública, de 

acordo com o inciso IV, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja 

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

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do Consórcio pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 A Administração do Consórcio pagará a CONTRATADA o preço pela prestação dos 

serviços, incluindo os custos necessários à perfeita execução do Contrato (encargos sociais, 

tributos, uniformes, entre outros) 

4.2 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por meio de crédito em conta-

corrente, em até 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura que 

deverá ocorrer até o 2º dia útil de cada mês posterior ao mês dos serviços prestados, 

preenchida sem rasuras, contendo o número do Pregão, na forma presencial nº 005/2020, 

dando conta do cumprimento de todas as exigência e condições sobre os serviços executados 

e conformidade com o Edital/Ata de Registro/Contrato e Ordem de Serviço, especialmente seu 

Anexo I; 

4.3 As Notas Fiscais/Fatura deverão ser apresentadas, juntamente com cópia 

autenticada dos seguintes documentos: 

a) Folha de pagamento de pessoal, dos empregados que prestam serviço para a 

Administração do Consórcio; 

b) Guia de recolhimento do INSS, GEFIP, ISS, PIS, IRRF, se houver, correspondente ao mês da 

última competência vencida, compatível com o efeito declarado, devidamente quitada pelo 

banco recebedor, em fotocópia autenticada; 

c) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Lei 4.323/65); 

d) PLANILHA DE CUSTOS DE CADA COLABORADOR, discriminando todos os custos 

apresentados junto a Proposta de Preços. 

e) Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, e do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, comprovando 

regularidade como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ambos relativos A 

EMPRESA CONTRATADA. 

f) quadro demonstrativo de faltas ocorridas no período faturado e comprovação da cobertura, 

se houver; 
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g) quadro demonstrativo de férias e licenças concedidas indicando se houve ou não a 

substituição, referentes ao período faturado; e 

 

 4.4 O pagamento aos colaboradores pela CONTRATADA será efetuado, 

INADIAVELMENTE, SUJEITO A SANÇÕES E MULTAS, até o 5º dia útil de cada mês 

conforme Legislação Trabalhista. 

 4.5 O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento dos 

serviços prestados após a comprovação do pagamento dos correspondentes salários dos 

empregados da CONTRATADA e dos respectivos encargos sociais, tributos e demais despesas 

apresentadas pela CONTRATADA junto à Proposta de preços, cabendo-lhe o direito de efetuar 

retenções sobre custos ou encargos não comprovados ou não executados, assim como da 

utilização da Caução em caso de inadimplência da empresa, cabendo-lhes sanções e multas 

previstas na Minuta Contratual. 

 4.5.1 A comprovação de que trata este item será demonstrada mediante apresentação de 

documentos oficiais, individualizados, correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação 

ou, excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas contribuições. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

5.1 Poderá haver repactuação do valor mensal contratado, visando a adequação aos 

novos preços do mercado, condicionada à demonstração analítica da variação dos 

componentes do custo do contrato, devidamente justificada, ou quando ocorrer variação do 

piso salarial e demais direitos conquistados pelos trabalhadores, em igual índice e percentual 

determinado por dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho, e na hipótese de 

alterações na legislação trabalhista que afetem diretamente os custos, sempre mediante 

requerimento fundamentado e após Parecer Jurídico e Técnico da Administração do Consórcio. 

 

5.2 A repactuação do valor contratual dar-se-á em conformidade com o estabelecido 

pela lei vigente à época e com o acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria, devendo 

a proponente apresentar cópia do respectivo documento comprobatório. 

 

CLÁUSULA SEXTA  – DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

6.1 O CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento das obrigações desta Ata de 

Registro de Preços, por intermédio da Secretaria de Administração, que deverá verificar a 

correta execução dos serviços pela CONTRATADA, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, 

quando estes não atenderem às exigências. 

6.2 A fiscalização dos serviços por parte do CONTRATANTE, não desobriga a 

CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos fornecimentos 

contratados. 

6.3 O CONTRATANTE terá o direito de exigir o mediato afastamento de qualquer 

funcionário da CONTRATADA que não mereça sua confiança, prejudique a fiscalização ou que 

se conduza de forma incompatível com o exercício das funções atribuídas. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1 Quanto a Inadimplência: 

7.1.1 MULTA 

7.1.1.1 Por atraso superior a 03 (três) dias da entrega do objeto, fica o 

fornecedor sujeito à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o 

valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o sexto dia de atraso até o efetivo 

cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias; 

7.1.1.2 Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do 

objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota de 

Empenho; 

7.1.1.3 Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota 

de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e 

aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da 

contratação; 

7.1.2 A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor 

contratado e descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

7.1.3 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais 

sanções, administrativas e/ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações 

nela introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94. 

 

7.2 Do Cancelamento do Registro de Preços do Fornecedor 

7.2.1 O registro de preços do fornecedor poderá ser cancelado, nos seguintes 

casos: 

a) Pela Administração, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

a contar do recebimento da notificação, quando o fornecedor deixar de firmar o contrato 

decorrente do Registro de Preços, sem justificar ou não cumprir as exigências do Edital que 

deu origem aos preços registrados; por razões de interesse público, fundamentado; os preços 

registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; fornecedor der causa à 

rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços por um dos motivos 

constantes no art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

b) Pelos fornecedores, mediante solicitação por escrito acompanhado de 

comprovação da impossibilidade de cumprir as exigências do edital que originou o Registro de 

Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação para 

fornecimento. 

c) A solicitação do cancelamento do preço registrado deverá ser formulada por 

escrito à Comissão de Licitação, facultado à Administração a aplicação das sanções previstas 

neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

d) A solicitação do cancelamento do registro do(s) preço(s) não o desobriga do 

fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador do sistema do Registro de 

Preços, a qual deverá ser prolatada em 30 (trinta) dias. 

e) O cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nesta cláusula 

será feito por notificação. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

6.1 A CONTRATADA será responsável, em relação aos seus empregados, por 

todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objetos deste projeto básico, tais 

como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-

refeição; vales-transporte; horas extraordinárias; adicionais noturnos; e outras que porventura 

venham a ser criadas e exigidas por Lei ou Convenção Coletiva de Trabalho. 

6.2 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução dos serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os serviços prestados, diretamente, podendo para isso: solicitar a imediata retirada do 

local, bem ainda, a(s) substituição(ões) do(s) empregado(s) da CONTRATADA: que 

estiver(em) sem uniforme ou identificação; que embaraçar(em) ou dificultar(em) a fiscalização 

dos serviços; ou cuja permanência na área, a exclusivo critério do CONTRATANTE, julgar 

inconveniente; examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço ou 

Habilitação Profissional, para comprovar o registro de função profissional e valor do salário, ou 

ainda, que não atendam às necessidades dos serviços. 

6.3 A CONTRATADA deverá manter rigoroso controle de freqüência de seus 

empregados nos postos de trabalho, podendo para tanto instalar relógio de ponto eletrônico 

ou sistema eletrônico para registro de freqüência em local indicado pela contratante ou ainda 

utilizar-se do controle de freqüência adotado pelo Conder. 

6.4 Toda e qualquer falta no posto de trabalho deverá ser suprida, no prazo 

máximo de 2 (duas) horas, por outro profissional que cumprirá a carga horária completa de 

trabalho diário, do posto coberto, a partir da hora de chegada do prestador de serviços, sendo 

que a CONTRATADA se obriga a:  

a) apresentar junto com o prestador de serviços que irá suprir a vaga, a ficha de 

cadastro do mesmo com os requisitos mínimos para avaliação, com termo de aceitação do 

mesmo para a função naquela situação. 

b) remunerar o profissional substituto com o salário do profissional substituído, 

recolhendo-se os encargos correspondentes e previstos contratualmente. 

c) comprovar a cobertura de faltas e férias mediante formulário próprio emitido 

pelo CONTRATADO devendo constar: o nome do funcionário faltoso, bem como daquele que 

efetuou a cobertura do posto e ainda o horário de início e final da cobertura, para verificação 

do cumprimento da jornada de trabalho, para que seja efetuada glosa de valores, se for o 

caso. 

6.5 Não poderão ser faturados os dias em que houver falta em qualquer posto de 

trabalho, sem que tenha havido a devida cobertura. 

6.6 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à 

execução dos serviços contratados, como também aquelas referentes à segurança e a 

medicina do trabalho. 

6.7 A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer dano que, por 

dolo ou culpa, os seus profissionais causarem a terceiros ou ao CONTRATANTE, devendo ser 

descontado, no primeiro pagamento subseqüente à ocorrência, o valor correspondente aos 
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prejuízos causados, conforme o caso. 

6.8 Os horários dos postos de trabalho estão sujeitos a alterações conforme as 

necessidades de serviço, desde que não seja ultrapassada a jornada semanal ou mensal do 

serviço.  

6.9 A CONTRATADA deverá avisar, no prazo estipulado por lei, aos seus 

empregados sobre o período de férias devendo efetuar o pagamento dos salários referentes 

ao período de férias legais, em até 48 horas antes da data de início das férias, em horário 

bancário e conforme Legislação Vigente.  

6.10 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega de aviso de férias e contra-

cheques nas dependências do CONTRATANTE, por intermédio da Administração, que  

comunicará ao Fiscal da Ata de Registro de Preços a data da entrega; observando a 

antecedência, conforme previsão legal, para a entrega do aviso de férias. 

6.11 A CONTRATADA deverá apresentar o plano de férias dos seus empregados 

ao CONTRATANTE para fins de aprovação, observando a necessidade de serviços do Tribunal. 

6.12 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do 13º salário (gratificação 

natalina), para os funcionários mensais, na forma da Legislação Vigente, até o décimo oitavo 

dia do mês de dezembro de cada ano, na proporção a que fizer jus o empregado. 

6.13 Não serão autorizadas, pelo Fiscal ou CONTRATADA, sob hipótese alguma, 

aos empregados terceirizados, mudanças de lotação ou remanejamentos para a execução de 

serviços diversos daqueles para os quais foram contratados.  

6.14 A CONTRATADA deverá executar por intermédio de seus empregados os 

serviços constantes dos objetos deste contrato, de acordo com os padrões de qualidade 

exigidos pelo CONTRATANTE. 

6.15 A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, 

penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de 

terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo 

orientar seus funcionários nesse sentido. 

6.16 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer obrigações 

trabalhistas dos funcionários que prestam serviços ao CONDERo através de sua empresa. 

6.17 A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro 

de Preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

6.18 A CONTRATADA deverá cumprir as normas e regulamentos internos do 

CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão. 

6.19 A CONTRATADA deverá substituir definitivamente, sempre que exigido pelo 

CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer profissional no 

posto de trabalho cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. 

Fica vedado o retorno dos empregados substituídos às dependências do CONTRATANTE, para 

cobertura de licenças, dispensas, suspensão ou férias de outros profissionais. 

6.20 A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, por 

intermédio do Fiscal, quando forem verificadas condições inadequadas de execução dos 

serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução deste contrato. 
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6.21 A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, eventual atraso ou 

paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação 

pelo CONTRATANTE. 

6.22 A CONTRATADA deverá acatar a fiscalização do CONTRATANTE levada a 

efeito por pessoa devidamente credenciada para tal fim, e cuja solicitação ou orientação 

deverão ser atendidas imediatamente, informando quaisquer irregularidades detectadas que 

impossibilitem a execução da orientação recebida. 

6.23 A CONTRATADA deverá, sob pena de advertência, por intermédio do Fiscal, 

orientar seus empregados a:  

- não permanecerem em grupos conversando com visitantes, colegas ou 

funcionários, durante o horário de trabalho, sobre assuntos diversos das atividades exercidas 

no posto; 

- para o quadro de profissionais masculino, apresentar-se devidamente asseados, 

barbeados, unhas limpas e aparadas e cabelos cortados e boa apresentação do uniforme; 

- para o quadro de profissionais feminino, além da boa apresentação dos 

uniformes, os cabelos deverão ser presos ou curtos e unhas limpas; e portar em lugar visível o 

crachá de identificação; 

 

6.24 A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as 

medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, 

durante o horário de trabalho. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações e responsabilidades da Contratada: 

7.1.1 disponibilizar o local dos postos de trabalho; 

7.1.2 apresentar a programação diária de atividade aos prestadores de serviços. 

7.1.3 notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução 

dos serviços; 

7.1.4 efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato; 

7.1.5 cumprir com todas as determinações a ela cabíveis conforme o Edital e este 

Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante assinatura 

da Ata de Registros de Preços. 

8.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada, nos termos do § 4º do artigo 15 

da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a utilização de outros meios, respeitada a 

legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do registro preferência em 

igualdade de condições. 

8.3 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o 

prazo de vigência da ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

CONDER 

CNPJ nº 07.051.788/0001-04 

 

Rua Conselheiro Zacarias, 628 – Centro - CEP 84500-000 – IRATI – PR     FONE/FAX: (42) 3423-2393 

 

término de sua vigência. 

8.4 As especificações do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão 

obedecer às normas técnicas pertinentes. 

8.5 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata, é competente, por 

força de lei, o Foro do Município de Irati. 

 

Irati, ____ de __________ de 2020 

 

_______________________ 

EdemétrioBenato Junior 

Presidente do Conder 

 

 

_______________________ 

Fornecedor 
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PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 

ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2020 

 

 Contrato de Prestação de Serviços que entre si 

celebram e CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CONDER)e a 

empresa ________________ na forma abaixo: 

 

CONTRATANTE: O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL (CONDER), CNPJ nº 07.051.788/0001-04, situado na Rua 

Conselheiro Zacarias nº 628, Centro, na cidade de Irati, Estado do Paraná, , 

pessoa jurídica de direito público, , devidamente representado pelo 

Presidente Senhor Edemétrio Benato Junior, em pleno exercício de seu 

mandato e funções, , portador da Cédula de Identidade RG nº 4.299.310-7-

PR e do CPF/MF sob nº 667.186.009-20, e 

 

CONTRATADA: ____________, pessoa jurídica de direito privado, sediada à 

____________________, nº ______, na cidade de ________, Estado 

_________, CEP: ____________, instituída no CGC/MF sob o nº ___________, 

e Inscrição Estadual sob o nº ___________, neste ato representado por seu 

_________, o(a) Sr(a). _____________, ___________, _________, portador 

da Cédula de Identidade RG nº ______________, CPF/MF nº 

_______________, residente na ______________, nº ______, na cidade de 

___________, Estado _____________, CEP: _________, acordam firmar o 

presente contrato, sujeitando-se aos contratos administrativos, instituídos pela 

lei federal nº 8666/93, Lei Federal nº 10.520/2003, decretos, resoluções e 

demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação, 

conforme estipulações constantes no processo licitatório levado a efeito sob a 

modalidade de Pregão, na forma Presencial para Registro de Preços nº 

005/2020 tipo “Menor preço global”, devidamente homologada pela 

Contratante. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS 

1.1. Constitui o objeto da presente Ata o registro de preços constantes no Anexo 

I desta Ata, referente a Contratação de empresa especializada em terceirização de serviços 

com locação de mão-de-obra. 

1.2. O número de cargos e colaboradores firmado nesta ata são:  
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FUNÇÃO DO COLABORADOR QUANTIDADE 

/MÊS 

Motorista de Caminhão categoria "D" 5 

Operador de Motoniveladora 2 

Operador de Retroescavadeira 3 

Auxiliar de Serviços Gerais 2 

  

TOTAL 12 

 

1.3 O Valor Mensal Máximo admitido será de R$ _____, exceto os valores 

oriundos de hora-extras, perfazendo um Valor Máximo Total de R$ ______ para o período de 

12 (doze) meses. 

1.3.1 O Valor Mensal Máximo é composto pelo Custo Total de cada Cargo, 

conforme sua composição de despesas por categoria de profissional. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

 2.1 O prazo de validade do Contrato de Prestação de Serviços será de 4 

(quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado se houver 

comum acordo entre as partes, até o limite de validade da Ata de Registro de Preços. 

 2.2 O início das atividades de prestação de serviços deverá ocorrer no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da Ordem de Serviços. 

 2.3 Os serviços serão prestados conforme Termo de Referência no Anexo I, 

Planilha de Custos apresentado pelo Vencedor, termos da Minuta da Ata de Registro de Preços 

– Anexo VIII e termo deste Contrato de Prestação de Serviços. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

3.1 Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos art. 77 

e 78 da Lei Federal nº 8.666/93. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da 

Administração, em caso de rescisão administrativa; 

3.2 A inadimplência total ou parcial do Contrato, além da aplicação das multas 

previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das penalidades previstas no 

art. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 

3.3 O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, pela 

CONTRATANTE, de ofício, das sanções previstas nos incisos III e IV, oportunizando-se nestas 

duas hipóteses o contraditório e ampla defesa (hipóteses dos incisos III e IV, a seguir): 

I – advertência; 

II – multa moratória, compensatória e cláusula penal; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
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administração pública por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso III, do art. 87, 

da Lei Federal nº 8.666/93; 

IV – declaração de inidoneidade par licitar ou contratar com a Administração Pública, de 

acordo com o inciso IV, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ou até que seja 

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

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do Consórcio pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

3.4 O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a CONTRATADA, sem 

prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, à 

multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 

total da parcela inadimplida, por dia útil excedente ao prazo de entrega/disponibilização, 

limitada a 2% (dois por cento) do valor da parcela inadimplida; 

3.5 Além da multa moratória prevista no item 16.4, poderá ser aplicada, pela 

inexecução total ou parcial do ajuste, multa compensatória correspondente a até 20% (vinte 

por cento) do valor global deste Contrato, fixado a critério da Administração do Consórcio, em 

função da gravidade apurada; 

3.6 Pela rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa, será 

aplicada, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato; 

3.7 O valor das multas previstas nos itens 3.4 a 3.6 serão descontados do valor das 

prestações mensais ou, não havendo prestação a pagar, do valor da garantia contratual; 

3.8 As multas e sanções, exceto a de mora, serão aplicadas após regular processo 

administrativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, será descontada da(s) 

fatura(s) emitida(s) pela CONTRATADA ou, se insuficiente, mediante execução direta, caso 

seja impossível a compensação das faturas vincendas; 

3.9 O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à 

conta da Administração do Consórcio; 

3.10 A CONTRATADA se obriga, com julcro no art. 416, parágrafo único, do Código 

Civil, a indenizar integralmente a Administração do Consórcio, caso a multa compensatória e a 

cláusula penal previstas nos itens precedentes sejam insuficientes à recomposição integral do 

prejuízo; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 A Administração do Consórcio pagará a CONTRATADA o preço pela prestação dos 

serviços, incluindo os custos necessários à perfeita execução do Contrato (encargos sociais, 

tributos, uniformes, entre outros) 

4.2 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por meio de crédito em conta-

corrente, em até 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura que 

deverá ocorrer até o 2º dia útil de cada mês posterior ao mês dos serviços prestados, 

preenchida sem rasuras, contendo o número do Pregão, na forma presencial nº 005/2020, 

dando conta do cumprimento de todas as exigência e condições sobre os serviços executados 
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e conformidade com o Edital/Ata de Registro/Contrato e Ordem de Serviço, especialmente seu 

Anexo I; 

4.3 As Notas Fiscais/Fatura deverão ser apresentadas, juntamente com cópia 

autenticada dos seguintes documentos: 

a) Folha de pagamento de pessoal, dos empregados que prestam serviço para a 

Administração do Consórcio; 

b) Guia de recolhimento do INSS, GEFIP, ISS, PIS, IRRF, se houver, correspondente ao mês da 

última competência vencida, compatível com o efeito declarado, devidamente quitada pelo 

banco recebedor, em fotocópia autenticada; 

c) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Lei 4.323/65); 

d) PLANILHA DE CUSTOS DE CADA COLABORADOR, discriminando todos os custos 

apresentados junto a Proposta de Preços. 

e) Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, e do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, comprovando 

regularidade como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, ambos relativos A 

EMPRESA CONTRATADA. 

f) quadro demonstrativo de faltas ocorridas no período faturado e comprovação da cobertura, 

se houver; 

g) quadro demonstrativo de férias e licenças concedidas indicando se houve ou não a 

substituição, referentes ao período faturado; e 

 

 4.4 O pagamento aos colaboradores pela CONTRATADA será efetuado, 

INADIAVELMENTE, SUJEITO A SANÇÕES E MULTAS, até o 5º dia útil de cada mês 

conforme Legislação Trabalhista. 

 4.5 O CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento dos 

serviços prestados após a comprovação do pagamento dos correspondentes salários dos 

empregados da CONTRATADA e dos respectivos encargos sociais, tributos e demais despesas 

apresentadas pela CONTRATADA junto à Proposta de preços, cabendo-lhe o direito de efetuar 

retenções sobre custos ou encargos não comprovados ou não executados, assim como da 

utilização da Caução em caso de inadimplência da empresa, cabendo-lhes sanções e multas 

previstas na Minuta Contratual. 

 4.5.1 A comprovação de que trata este item será demonstrada mediante apresentação de 

documentos oficiais, individualizados, correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação 

ou, excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas contribuições. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO 

5.1 Poderá haver repactuação do valor mensal contratado, visando a adequação aos 

novos preços do mercado, condicionada à demonstração analítica da variação dos 

componentes do custo do contrato, devidamente justificada, ou quando ocorrer variação do 

piso salarial e demais direitos conquistados pelos trabalhadores, em igual índice e percentual 

determinado por dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho, e na hipótese de 

alterações na legislação trabalhista que afetem diretamente os custos, sempre mediante 
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requerimento fundamentado e após Parecer Jurídico e Técnico da Administração do Consórcio. 

 

5.2 A repactuação do valor contratual dar-se-á em conformidade com o 

estabelecido pela lei vigente à época e com o acordo, convenção ou dissídio coletivo da 

categoria, devendo a proponente apresentar cópia do respectivo documento comprobatório. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 6.1 Determinar um colaborador da própria CONTRATADA responsável pelo 

acompanhamento das atividades dos colaboradores, DENOMINADO FISCAL, fiscalizando as 

atribuições a eles definidas e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATANTE assumidos. 

 6.2 Deverá o Fiscal receber os equipamentos e materiais designados, vistoriando a 

qualidade e integridade dos mesmos, devendo, quando da apresentação de defeito ou 

imperfeição, solicitar a Administração a substituição ou conserto do mesmo, ou ainda justificar 

o defeito ou imperfeição dos mesmos quando por mau uso por parte dos prestadores de 

serviços, devendo neste caso, a CONTRATADA ARCAR COM OS PREJUÍZOS DE CONSERTO OU 

SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, assim como o uso abusivo de materiais. 

 6.3 A CONTRATADA será responsável, em relação aos seus empregados, por todas as 

despesas decorrentes da execução dos serviços objetos deste projeto básico, tais como: 

salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-refeição; 

vales-transporte; horas extraordinárias; adicionais noturnos; uniforme completo; crachás; e 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei ou Convenção Coletiva de 

Trabalho. 

 6.4 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços prestados, diretamente, podendo para isso: solicitar a imediata retirada do local, bem 

ainda, a(s) substituição(ões) do(s) empregado(s) da CONTRATADA: que estiver(em) sem 

uniforme ou identificação; que embaraçar(em) ou dificultar(em) a fiscalização dos serviços; ou 

cuja permanência na área, a exclusivo critério do CONTRATANTE, julgar inconveniente; 

examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar 

o registro de função profissional e valor do salário, ou ainda, que não atendam às 

necessidades dos serviços. 

 6.5 A CONTRATADA deverá manter rigoroso controle de freqüência de seus empregados 

nos postos de trabalho, podendo para tanto instalar relógio de ponto eletrônico ou sistema 

eletrônico para registro de freqüência em local indicado pela contratante ou ainda utilizar-se 

do controle de freqüência adotado pelo CONDER. 

 6.6 Toda e qualquer falta no posto de trabalho deverá ser suprida, no prazo máximo de 2 

(duas) horas, por outro profissional que atenda aos requisitos exigidos, que cumprirá a carga 

horária completa de trabalho diário, do posto coberto, a partir da hora de chegada do 

prestador de serviços, sendo que a CONTRATADA se obriga a:  

a) apresentar junto com o prestador de serviços que irá suprir a vaga, a ficha de cadastro do 

mesmo com os requisitos mínimos para avaliação, com termo de aceitação do mesmo para a 
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função naquela situação. 

b) remunerar o profissional substituto com o salário do profissional substituído, recolhendo-se 

os encargos correspondentes e previstos contratualmente. 

c) comprovar a cobertura de faltas e férias mediante formulário próprio emitido pelo 

CONTRATADO devendo constar: o nome do colaborador faltoso, bem como daquele que 

efetuou a cobertura do posto e ainda o horário de início e final da cobertura, para verificação 

do cumprimento da jornada de trabalho, para que seja efetuada glosa de valores, se for o 

caso. 

 

 6.7 Não poderão ser faturados os dias em que houver falta em qualquer posto de 

trabalho, sem que tenha havido a devida cobertura. 

 6.8 Os serviços prestados após às 22 horas, deverão ser pagos, com adicional noturno, de 

acordo com as normas trabalhistas vigentes e Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria. 

 6.9 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução 

dos serviços contratados, como também aquelas referentes à segurança e a medicina do 

trabalho. 

 6.10 A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer dano que, por dolo ou 

culpa, os seus profissionais causarem a terceiros ou ao CONTRATANTE, devendo ser 

descontado, no primeiro pagamento subseqüente à ocorrência, o valor correspondente aos 

prejuízos causados, conforme o caso. 

 6.11 Os horários dos postos de trabalho estão sujeitos a alterações conforme as 

necessidades de serviço, desde que não seja ultrapassada a jornada semanal ou mensal do 

serviço.  

 6.12 A CONTRATADA deverá avisar, no prazo estipulado por lei, aos seus empregados 

sobre o período de férias devendo efetuar o pagamento dos salários referentes ao período de 

férias legais, em até 48 horas antes da data de início das férias, em horário bancário e 

conforme Legislação Vigente.  

 6.13 - A CONTRATADA deverá efetuar a entrega de aviso de férias e contra-cheques nas 

dependências do CONTRATANTE, por intermédio da Administração, que  comunicará ao Fiscal 

a data da entrega; observando a antecedência, conforme previsão legal, para a entrega do 

aviso de férias. 

 6.14 A CONTRATADA deverá apresentar o plano de férias dos seus empregados ao 

CONTRATANTE para fins de aprovação, observando a necessidade de serviços do Tribunal. 

 6.15 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do 13º salário (gratificação natalina), 

na forma da Legislação Vigente, até o décimo oitavo dia do mês de dezembro de cada ano, na 

proporção a que fizer jus o empregado. 

 6.16 Não serão autorizadas, pelo Fiscal ou CONTRATADA, sob hipótese alguma, aos 

empregados terceirizados, mudanças de lotação ou remanejamentos para a execução de 

serviços diversos daqueles para os quais foram contratados.  

 6.17 A CONTRATADA deverá executar por intermédio de seus empregados os serviços 

constantes dos objetos desta Ata de Registro de Preços, de acordo com os padrões de 

qualidade exigidos pelo CONTRATANTE. 
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 6.18 A CONTRATADA deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros, 

que tomar conhecimento em razão da execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, de 

acordo com os padrões de qualidade exigidos pelo CONTRATANTE, devendo orientar seus 

colaboradores nesse sentido. 

 6.19 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer obrigações trabalhistas dos 

colaboradores que prestam serviços para o Conder através de sua empresa. 

 6.20 A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de 

Preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

 6.21 A CONTRATADA deverá cumprir as normas e regulamentos internos do 

CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão. 

 6.22 A CONTRATADA deverá substituir definitivamente, sempre que exigido pelo 

CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer profissional no 

posto de trabalho cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. 

Fica vedado o retorno dos empregados substituídos às dependências do CONTRATANTE, para 

cobertura de licenças, dispensas, suspensão ou férias de outros profissionais. 

 6.23 A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, por intermédio do 

Fiscal, quando forem verificadas condições inadequadas de execução dos serviços ou a 

iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução deste contrato. 

 6.24 A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos 

serviços, apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação pelo 

CONTRATANTE. 

 6.25 A CONTRATADA deverá acatar a fiscalização do CONTRATANTE levada a efeito por 

pessoa devidamente credenciada para tal fim, e cuja solicitação ou orientação deverão ser 

atendidas imediatamente, informando quaisquer irregularidades detectadas que impossibilitem 

a execução da orientação recebida. 

 6.26 A CONTRATADA deverá, sob pena de advertência, por intermédio do Fiscal, orientar 

seus empregados a:  

- não permanecerem em grupos conversando com visitantes, colegas ou colaboradores, 

durante o horário de trabalho, sobre assuntos diversos das atividades exercidas no posto; 

- para o quadro de profissionais masculino, apresentar-se devidamente asseados, barbeados, 

unhas limpas e aparadas e cabelos cortados e boa apresentação do uniforme; 

- para o quadro de profissionais feminino, além da boa apresentação dos uniformes, os 

cabelos deverão ser presos ou curtos e unhas limpas; e portar em lugar visível o crachá de 

identificação; 

 6.27 A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, durante o 

horário de trabalho. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações e responsabilidades da Contratada: 
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7.1.1 disponibilizar o local dos postos de trabalho; 

7.1.2 apresentar a programação diária de atividade aos prestadores de serviços. 

7.1.3 notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução 

dos serviços; 

7.1.4 efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato; 

7.1.5 cumprir com todas as determinações a ela cabíveis conforme o Edital e este 

Contrato. 

7.1.6 Cancelar ou alterar, ao seu exclusivo critério e a qualquer tempo, a 

prestação de serviços nos locais que julgar conveniente, com uma antecedência mínima de 30 

(trinta) dias necessários para apresentação de Aviso Prévio, sendo o prazo inferior aos 30 

(trinta) dias passível de cumprimento das determinações trabalhistas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA 

 

8.1 Fica expressamente ressalvado que não haverá vínculo trabalhista entre as 

partes, nem entre os prepostos e empregados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, cabendo 

á contratada cumprir com todas as obrigações trabalhistas e encargos sociais, fiscais, 

previdenciárias, fundiárias, seguro-acidente e outros, etc., arcando inclusive com indenizações 

e ações trabalhistas e cíveis decorrentes de acidentes de trabalho verificados com seus 

empregados e prepostos, cumprindo ainda fielmente os acordos e convenções coletivas de 

trabalho celebrados pela categoria profissional. 

8.2 Na hipótese de qualquer ação trabalhista movida em face do CONTRATANTE,  

a CONTRATADA assume a obrigação de comparecer em juízo tão logo seja notificada/citada, 

reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituindo o CONTRATANTE no 

processo, até o trânsito em julgado da lide, bem como responder pelos ônus, diretos e 

indiretos decorrentes de eventual condenação, persistindo tal obrigação mesmo após o 

“termo” do contrato de prestação de serviços entre as partes. 

8.3 Caberá exclusivamente à CONTRATADA arcar com o pagamento de eventuais 

indenizações e condenações trabalhistas ou cíveis decorrentes de sentenças proferidas em 

ações trabalhistas ou cíveis intentadas por funcionários ou ex-funcionários seus. 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

9.1 A CONTRATADA por interesse do Consórcio poderá apresentar neste ato a 

garantia de 10% (dez por cento) do VALOR TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, a ser efetivada quando da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, 

numa das modalidades previstas n art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, garantia essa que 

será liberada ou restituída na forma capitulada no § 4º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

10.1 O CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento das obrigações deste 
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instrumento contratual, por intermédio da Administração, que deverá verificar a correta 

execução dos serviços pela CONTRATADA, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando 

estes não atenderem às exigências. 

10.2 A fiscalização dos serviços por parte do CONTRATANTE, não desobriga a 

CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos fornecimentos 

contratados. 

10.3 O CONTRATANTE terá o direito de exigir o mediato afastamento de 

qualquer funcionário da CONTRATADA que não mereça sua confiança, prejudique a 

fiscalização ou que se conduza de forma incompatível com o exercício das funções atribuídas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.3 A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o 

prazo de vigência da ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o 

término de sua vigência. 

11.4 As especificações do objeto não expressamente declaradas nesta ata 

deverão obedecer às normas técnicas pertinentes. 

11.5 Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata, é competente, por 

força de lei, o Foro do Município de Irati. 

 

Irati, ____ de __________ de 2020 

 

_______________________ 

Presidente do Conder 

 

_______________________ 

Fornecedor 

 


